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Her yıl, gelecek sene neler 
olabileceğine dair çalışmalar yapan 
Forrester’ın “Tahminler” raporları; 
teknoloji ve inovasyon, müşteri 
deneyimi (CX), çalışan deneyimi 
(EX), B2C ve B2B pazarlama dahil 
olmak üzere, çeşitli disiplinler 
ve sektörlerdeki dinamikleri ve 
eğilimleri analiz ediyor. Araştırma 
şirketinin 2022 yılı için yayınladığı 
raporda, yeni nesil teknolojiler 
ve güvenlik noktasında teknoloji 
liderlerinin dikkat etmesi gereken 
kritik unsurlar yer alıyor.

Teknoloji liderliği ve 
inovasyon
Forrester’ın raporları, önde gelen 
teknoloji yöneticilerinin dijitalden 

insan merkezli dönüşüme 
sıçrayacağını gösteriyor. 2022’de 
geleceğe hazır olan şirketler 
ise CX ve EX’i sıkı bir şekilde 
birleştiren girişimleri uygulamak 
için dijital dönüşümün ötesinde 
düşünecekler. Ayrıca, teknoloji 
liderlerinin yüzde 10’u, stratejik 
ortaklıklara ve inovasyon 
uygulamalarına yapılan yatırımlara, 
rakiplerinin 3 katı oranında öncelik 
verecek.

Forrester, yeni kaynak bulma 
modelleri ana akım haline gelene 
kadar teknik yetenek endişesinin 
geniş boşluklar yaratacağını 
söylüyor. BT firmaları, “geleceğe 
uygun” yetenek stratejilerine doğru 

yavaş bir hareketi yansıtan yüzde 
13,8’lik bir yıpranma oranıyla 
karşı karşıya. Geleneksel firmalar, 
yetenekleri çekmek için ücretleri 
artırmaya başvururken, geleceğe 
uygun firmalar bulut öncelikli 
ve platform tabanlı mimarileri 
kullanacak ve en gelişmiş teknik 
becerilere olan ihtiyaçlarını 
azaltmak için düşük kodlu/kodsuz 
çözümler benimseyecek.

Bulut
Pandemi, şirketler dijital varlıklarını 
büyütüp yeni ürünler yarattıkça 
kurumsal bulut kullanımını artırdı. 
Bu yeni ölçekle kuruluşlar bulut 
verimliliği, ölçeklenebilir çözümler 
ve benzersiz özelleştirme arıyor.

Forrester, teknoloji yöneticilerinin 2022 yılında nelere dikkat etmesi 
gerektiğini öngören bir rapor yayınladı.

Teknoloji liderleri
2022’de nelere dikkat etmeli?
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Forrester, 2022’de yerel bulut 
kurumsal bulutun merkezinde 
yer alacağı için konteyneri 
benimseme oranının yüzde 50’ye 
ulaşacağını tahmin ediyor. Daha 
da önemlisi kuruluşlar bulut 
stratejilerini, mevcut planlarına 
göre katmanlamak yerine yerel 
buluta dayandırmak için yeniden 
değerlendirecek veya yeniden 
platform oluşturacak. Yerel bulut 
teknolojileri büyük veri, yapay zeka 
ve IoT gibi tüm önemli teknoloji 
alanlarını aşacak.
 
Sınır, IoT ve ağ iletişimi
Forrester’a göre çip sıkıntısı, genel 
IoT pazarının büyümesini yüzde 10 
ila 15 oranında engelleyecek. Çip 
sıkıntısı 2023’ün ortalarına kadar 
çözülmeyecek ve IoT cihazları bu 
durumdan daha fazla etkilenecek. 
Beyaz eşya, otomobil ve tüketici 
elektroniği gibi birçok IoT tabanlı 
“akıllı” ürünün bulunamaması veya 
pahalı olması nedeniyle “daha az 
akıllı” eşdeğer cihazlara olan talep 
artacak.

“Akıllı” altyapıya yapılan yatırımın 
yüzde 40 artacağını tahmin 
eden Forrester’a göre, şehir 
planlamacıları vatandaşlara internet 
bağlantısı sağlayan, halk sağlığını 
ele alan ve kritik kaynakları yöneten 
girişimlere öncelik verecek.

Siber güvenlik, risk ve 
gizlilik
Forrester, 2022’de tedarik zincirleri 
büyüdükçe, siber sigorta geliştikçe, 
personel sorunları ve üçüncü taraf 
riskleri arttıkça güvenlik, risk ve 
mahremiyet liderlerinin ilişkileri 
her zamankinden daha önemli 
bulacağını tahmin ediyor.

Tahminler ayrıca her 10 deneyimli 
güvenlik uzmanından birinin 
sektörden çıkacağını gösteriyor. 
Salgın öncesinde, güvenlik 
uzmanlarının sadece yüzde 
21’i mevcut işlerini bırakmayı 
düşünmemişti. Ancak 2021 
verileri, siber güvenlik uzmanlarının 
yüzde 51’inin geçtiğimiz yıl aşırı 
stres veya tükenmişlik yaşadığını 
gösteriyor. Ek olarak, uzmanların 
yüzde 65’i iş stresi nedeniyle işten 
ayrılmayı düşündüklerini söylüyor.

Forrester’a göre firmalar, üçüncü 
taraf ihlal maliyetlerini dengelemek 
için sözleşmelere siber sigorta 
poliçeleri yerleştirecek. Yeni 
tedarikçiler işe alındıkça veya 
mevcut üçüncü taraflarla yapılan 
sözleşmeler yenilendikçe kuruluşlar, 
tedarik zincirinin hayati bir parçası 
olmakla birlikte, siber güvenlik 
standartlarını karşılamayan veya 
yeterli tasdik sağlamayı reddeden 
ekosistemlerindeki bu ortaklardan 

lehtar olarak adlandırıldıkları ve 
sözleşmelere yerleştirilmiş belirli 
bir siber sigorta poliçesi talep 
edecekler.

Forrester’ın gelecekle ilgili diğer 
tahminleri arasında şunlar da yer 
alıyor:
● Global 500’deki 15 şirket, 
yeni bir Baş Güven Görevlisi rolü 
oluşturacak. Kuruluşlar, hesap 
verebilirlik ve dürüstlük gibi güven 
unsurlarına dayalı olarak karar 
vermeyi yönlendirmek zorunda 
kalacaklar. Bunu gerçekleştirmek 
için kritik altyapı ve teknoloji gibi 
yüksek derecede güven gerektiren 
sektörlerdeki şirketler, CEO’ya rapor 
veren özel bir “Chief Trust Officer 
(CTrO)” rolü oluşturacak.
● Gizliliği koruyan teknolojinin 
benimsenmesi iki katına çıkacak. 
PPT’lerin benimsenmesi finansal 
hizmetler, sağlık ve kamu sektörü 
şirketlerinin liderliğini yaptığı 
2022’de ikiye katlanacak.
● Her yerde ticaret, yeni bir 
deneyim mimarisini zorunlu kılacak. 
Akıllı teknoloji uzmanları, 2022’de 
her temas noktasını bir alışveriş anı 
yapmak için etkileşimin teknolojik 
temellerini yeniden gözden 
geçirecekler. Temas noktasına 
özgü sistemlerden değil, “deneyim 
mimarisi”nden oluşan bir portföy 
oluşturacaklar.
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Bulut stratejisi olmadan iş stratejisi 
olmayacağını söyleyen Gartner, 
kuruluşların yeni iş yüklerini dahil 
etmek için bulut öncelikli bir 
politika izledikçe, genel bulutun 
benimsenmesinin ve ilgisinin 
azalmadan devam edeceğini 
belirtiyor. Öyle ki analist firmaya 
göre bulut; bankaların yeni 
şirketlere yatırım yaptığı mobil 
ödeme sistemleri, müşterilerinin 
perakende deneyimlerini 
iyileştirmek için bulutu kullanan 
enerji şirketleri veya müşterilerin 
güvenliği ve bilgi-eğlence için yeni 
kişiselleştirme hizmetleri sunan 
otomobil şirketleri gibi yeni dijital 
deneyimler sağladı.

2021’de 408 milyar dolar olan 
küresel bulut gelirinin 2022’de 
toplam 474 milyar dolar olacağını 
tahmin eden Gartner’ın analistleri, 
önümüzdeki birkaç yıl içinde, 
kurumsal BT pazarları için bulut 
gelirinin bulut dışı geliri geçeceğini 
öngörüyor.

Bulut teknolojilerinin 
kullanımı sadece popüler 
değil yaygın olacak
Gartner analistleri, kuruluşların 
yüzde 85’inden fazlasının 2025 
yılına kadar bulut öncelikli 
ilke benimseyeceğini, bulutta 
yerel mimariler ve teknolojiler 
kullanmadan dijital stratejilerini 
tam olarak uygulayamayacaklarını 
söylüyor. Bulutta yerel bir ortamda 
dağıtılan yeni iş yüklerinin de 
yalnızca popüler değil, yaygın 
olacağını ve bulut dışı her şeyin eski 
olarak kabul edileceğini belirtiyorlar.

Gartner, 2021’de yüzde 30 olan 
yeni dijital iş yüklerinin yüzde 
95’inden fazlasının bulutta yerel 
platformlarda konuşlandırılacağını 
da tahmin ediyor. İşletim modeli 
değiştikçe kuruluşlar, işin ve BT’nin 
tüm değer akışının ürünlerle uyumlu 
hale getirilmesi gereken ürün odaklı 
bir işletim modeline dönecek. Bu 
da site güvenilirlik mühendisleri, 

ürün yöneticileri veya uygulama 
toplulukları gibi yeni roller ve 
sorumluluklar yaratacak.

Düşük kodlu ve kodsuz 
teknolojilerin kullanımı 
2025’e kadar üçe 
katlanacak
Analist firmaya göre uygulama 
geliştirme, uygulama derlemesi 
ve entegrasyonuna da geçecek. 
Uygulamalar, onları kullanan ekipler 
tarafından bir araya getirilecek ve 
oluşturulacak. Gartner analistleri 
uygulama geliştirme, otomasyon, 
entegrasyon ve yönetişimin 
teknolojik ve organizasyonel 
silolarının da modasının geçeceğini 
bildiriyor. Kuruluşlar tarafından 
geliştirilen yeni uygulamaların yüzde 
70’i de düşük kodlu veya kodsuz 
teknolojileri kullanacak. Düşük 
kodlu uygulama platformlarının 
(LCAP’ler) yükselişi ise özellikle 
teknoloji veya analitik yetenekleri 
yaratan iş teknoloji uzmanlarının 
işlevinin artmasını sağlıyor.

Gartner’a göre, devam 
eden salgın ve dijital 
hizmetlerdeki artış, bulutu 
yeni dijital deneyimlerin 
merkezi haline getiriyor.

Bulut bilişim
yeni dijital 
deneyimlerin 
merkezinde 
olacak 
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Dijital dönüşümün öncüsü Turkcell, 
kurumlara sunduğu İşTurkcell 
Plus programı ile iş hayatında 
yeni bir dönem başlatıyor. 
Program, şirket çalışanlarının 
ihtiyaçlarına en uygun fırsatları 
sağlayarak şirketteki çalışan 
bağlılığını artırmayı amaçlıyor. 
Bununla birlikte şirketlerin 
maliyetlerinin azaltılmasına ve 
dijital dönüşümlerine de katkı 
sağlıyor. İşTurkcell Plus kullanıcıları 

giyimden teknolojiye, seyahatten 
gıdaya birçok farklı sektör ve 
markanın özel avantajlarıyla 
buluşuyor.

İşTurkcell Plus Platformu’na Dijital 
Operatör uygulaması içinde yer 
alan ‘Hediye Havuzu’ bölümünden 
ulaşılabiliyor. Şirket yetkilileri 
buradan kendilerine sunulan 
‘İşTurkcell Gold Plus’, ‘İşTurkcell 
Platin Plus’ veya ‘İşTurkcell 

Diamond Plus’ faydalarını 
görüntüleyip, şirketleri için 
avantajlardan yararlanabiliyor.

“Kurumsal müşterilerimiz ve 
çalışanları için yepyeni bir 
dünya sunuyoruz” 
Hayata geçirdikleri İşTurkcell Plus 
programıyla kurumsal müşteriler 
ve çalışanları için yepyeni bir 
ayrıcalıklar dünyası sunduklarını 
dile getiren Turkcell Kurumsal 

İşTurkcell Plus, şirketlerin maliyetlerini azaltmasında ve dijital 
dönüşümlerinde fayda sağlarken çalışanlara ise giyimden teknolojiye, 
seyahatten gıdaya pek çok kategoride güncellenen kampanyalarla fırsatlar 
sunuyor.

Turkcell’den kurumsal müşterilerine
yepyeni bir ayrıcalık programı 
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Satıştan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Ceyhun Özata, şöyle 
konuştu:

“Bir yandan sunduğumuz teknolojik 
çözümlerle müşterilerimizin 
dijitalleşmesini sağlarken, diğer 
yandan onlara farklı alanlarda 
da ayrıcalıklar sunmak için 
İşTurkcell Plus’ı hayata geçirdik. 
Bu yeni programımızla iş 
dünyasında bir ilke daha imza 
atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Müşterilerimiz ve çalışanlarına özel 
olarak düşünülmüş, içinde birçok 
sürprizi barındıran bu yeni ayrıcalık 
programımızdan 1 milyondan 
fazla Turkcell’li şirketimizin 
yararlanmasını bekliyoruz. İşTurkcell 
Plus müşterilerimizin ihtiyaçları 
ve talepleri doğrultusunda sürekli 
güncellenerek yeni marka iş 
birlikleriyle canlı, dinamik ve 
devamlı yenilenen bir platform 
olacak. Esnaflarımızdan büyük 
şirketlerimize kadar her ölçekte 
firmanın ve çalışanlarının 
kullanımına açık olan yenilikçi 
ayrıcalık programının, kurumsal 
müşterilerimizin dijitalleşme 
yolculuğuna ayrıcalık katacağına 
inanıyorum. Program bünyesinde 
yer alarak kurumlarımıza 
fayda sunmamıza vesile olan 
şirketlerimize de ayrıca teşekkür 
ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de 
teknolojimiz ve sunacağımız özel 
avantajlarla şirketlerimizin yanında 
olmaya devam edeceğiz.” 

İşTurkcell Plus Platformu 
ayrıcalıklarından faydalanmak 
için Dijital Operatör uygulaması 
üzerinden şifre almak gerekiyor. 
Şirket çalışanlarına özel fayda 
kategorilerinde Evde Yaşam, 
Hizmet, Teknoloji, Taşıt, Giyim, 
Seyahat ve Sağlık & Spor 
yer alıyor. Şirket yetkililerinin 
görüntüleyebildiği ‘Şirket Faydaları’ 
için ise Dijital Dönüşüm, Ofis ve 
Araç gibi başlıklar bulunuyor.
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Özel teklifler, IoT çözümlerinin 
dağıtımına artan seviyede maliyet 
ve karmaşıklık getiriyor. İşletmeler 
artık yerleşik bağlantı ve analitik 
yeteneklerine sahip hazır IoT 
çözümleriyle, değere giden en hızlı 
yolu arıyor. 5G de özellikle bulutta 
yerel olarak dağıtıldığında, bu 
yeni nesil IoT’yi oluşturmak için 
kritik öneme sahip. Oracle’ın bu 
çerçevede düzenlediği bir çalışma 
ise bu yaklaşımı doğruluyor. Ankete 
katılan 800 IoT karar vericisinin 
yaklaşık üçte ikisi (%64) özel olarak 
oluşturulmuş bir teklif yerine hazır 
bir IoT çözümünü tercih ediyor. 
Bu yaklaşım da işletmelerin IoT 
tekliflerini satın alma biçiminde bir 
pazar değişikliğine işaret ediyor.

Ankette yanıt veren karar vericilerin 
yüzde 75’i bağlantının çözüm 
sağlayıcı tarafından hazırlanmasını 
veya paketlenmesini istediğini 
belirtirken yüzde 70’i, kapsamlı 

bir çözümün parçası olarak 
sağlayıcıların çözümlerinde veri 
ve analiz araçlarını içermesini 
talep ediyor. Bu bulgular, daha 
hızlı değer elde etme süresi 
sağlayan IoT yeteneklerine giden 
kolay bir rotaya yönelik artan 
talebi gösteriyor. Çalışma aynı 
zamanda, IoT sağlayıcılarının bu 
alanda artan ürünleştirme ve 
platformlaşmayı yansıtan tasarım 
ve dağıtım yöntemlerinde büyük bir 
değişikliği gösteriyor. IoT platform 
sağlayıcıları, kendilerini IoT dağıtımı 
için gidilecek kuruluşlar olarak 
belirliyor.

Transforma Insights’ın bir pazar 
araştırmasına göre, toplam IoT 
bağlantılarının sayısı 2030’da 28 
milyara ulaşacak. GSMA Mobil 
Ekonomi raporu ise IoT pazarının 
2025 yılına kadar 1 trilyon dolardan 
fazla olacağını tahmin ediyor. 
Bu bağlamda Oracle’ın anketi, 

ticari kullanıma hazır ürünlerin 
dağıtımları hızlandırdığını ortaya 
koyuyor. Yaklaşık 11 aylık bir 
sektör ortalamasına kıyasla, ticari 
çözümlerin devreye alma süreleri 
ortalama 8,5 aya kadar inmiş 
durumda. Süreçteki bu değişim, 
standartlaştırılmış çözümlerin 
artan kullanımının, devreye alma 
sürelerini hızlandırdığını gösteriyor. 
Kamu güvenliği/devlet (%51) ve 
kamu hizmetleri (%45), 6 ay içinde 
IoT dağıtımını hedefleyen en hızlı 
zaman çizelgelerine sahip sektörler 
arasında yer alıyor. 

Araştırmaya göre IoT projeleri, 
dahili ve temel olmayandan kritik 
ve müşteriye yönelik projelere 
doğru kayıyor. Projelerin neredeyse 
yüzde 90’ı, katılımcılar tarafından 
ana iş alanları için ‘temel’ veya ‘çok 
önemli’ olarak tanımlanıyor ve tüm 
projelerin yarısından biraz fazlası 
müşterileri tarafından görülebiliyor. 

Yeni bir Oracle anketi, nesnelerin internetini benimseyen kurumların daha 
kolay bir seçenek olan hazır çözümlere ilgi gösterdiğini ortaya koydu.

Şirketlerin 
tercihi
hazır IoT 
çözümü



OCAK 2022 - İŞTE TEKNOLOJİ

GÜNCEL

10 

Bu durum, maliyetin yönetilmesi 
gereken en önemli unsur olarak 
sıralanmasına da yansıyor. 
Çözümün dağıtılması kamu 
hizmetleri (%61) ve kamu güvenliği 
ile devlet (%60) için en üst sırada 
yer alıyor. Sağlık hizmetleri (%58) 
ve kurumsal BT (%59) gibi diğer 
sektörler, çözümü çalıştırma 
maliyetini en yüksek sıraya koyuyor.

Çalışma ayrıca, ankete katılanların 
dörtte üçünün (%75) bağlantının 
IoT çözüm sağlayıcıları tarafından 
paketlenmesini istediğini ve 
yüzde 25’inin bunun, kendileri için 
görünür bir bileşen olmadığı için 
memnun olduğunu gösteriyor. 
Planlama aşamasındaki projeler 
için bu eğilim daha da belirgin. 
Bu da paketlenmiş IoT tekliflerinin 

yakın gelecekte daha yaygın 
olacağına işaret ediyor.Endüstri 
standartları da çözüm tasarımını 
yönlendirecek bir diğer faktör. 
Katılımcıların neredeyse tamamı 
(%85) standart veri formatlarına 
uyum için bazı gereksinimlere 
(düzenleyici veya standart 
operasyonel uygulamalara 
uyma) sahip. Bu, özellikle yasal 
uyumluluk için katı gereksinimler 
bildiren sağlık hizmetleri (%71) 
ve kamu hizmetleri (%61) gibi 
sektörler için çok önemlidir. 
Kurumsal BT gibi standartların 
daha az katı olduğu projelerde 
bile sektör oyuncularının yüzde 
45’i yine de sıkı yasal uyumluluk 
gereksinimleri bekliyor. Araştırma, 
IoT platformlarında yerleşik analitik 
için artan bir ihtiyaç olduğunu 

ve basit veri toplamaya dayalı 
IoT kullanım senaryolarının hızla 
azaldığını da buldu. Ankete 
katılanlar, projelerinin yüzde 
80’inden fazlasının, cihazdan 
uygulamaya basit veri toplama 
yerine çift yönlü veri akışını 
içerdiğini ve bunun da IoT 
çözümü içinde analitik odaklı bir 
kontrol döngüsü için daha fazla 
gereksinime yol açacağını bildirdi.
 
Bu anketten net olarak anlaşılan 
şey; IoT’yi benimseyenlerin 
iş açısından kritik sistemlere 
geçmesidir. Bu olgunlaşma kitle 
pazarına yayılırken, kurumsal 
IoT’den de giderek daha yaygın 
bir dönüşümsel etki görülmesi 
bekleniyor.
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İçinde bulunduğumuz 
dönemdeki dijital 
dönüşüm yolculuğunu 
Alice’in hikayesi ile 
özdeşleştiren Anadolu 
Efes CIO’su Murat 
Özkan, Anadolu Efes’in 
dönüşüm yolculuğunu 
ise şu motto ile ifade 
ediyor: “Gerçeklerden 
kopmayarak ama 
hayallerimizi de 
bir o kadar özgür 
kılarak, hedeflerimizi 
gerçekleştirmek için 
çok çalışmak”

tıpkı 
Alice’in 
serüveni
gibi! 

Günümüzün
dijital dönüşüm 
yolculuğu
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Özkan ile sohbetimize Dijital 
Mükemmellik Yolculuğu’nu 
konuşarak başladık...

Murat Bey, Dijital 
Mükemmellik Yolculuğu’nu 
(DEX) nasıl özetlersiniz? 
DEX’in Anadolu Efes’in iş 
yapış şekillerine etkileri 
neler oldu? Bu yolculuğun 
varış noktasında, Anadolu 
Efes hangi hedeflerini 
gerçekleştirmiş olacak?
Aslında analoji yapmak gerekirse, 
günümüzdeki dönüşüm 

Lisans eğitimini 1988-1993 yılları 
arasında Bilkent Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği 
bölümünde tamamlayan 
Anadolu Efes CIO’su Murat 
Özkan, sonrasında 1993 yılında 
Arçelik’te Sistem Analisti olarak 
kariyer hayatına başladı. 1997 
yılında Philip Morris Türkiye’ye 
transfer olup çeşitli görevlerde 
bulunduktan sonra da 2006 
yılında Teknoloji Müdürlüğü 
görevine atandı. Murat Özkan, 
2007 yılında Philip Morris 
International bünyesinde 
gerçekleşen uluslararası ERP/
SAP projesini yönetmek için 
İsviçre’ye gitti ve bir yıl sonra aynı 
projenin Türkiye ayağına liderlik 
etmek üzere geri döndü. Akabinde 
sırasıyla, Satış ve Pazarlama 
Sistemleri Yöneticiliği ve Global 
Teknoloji Servisleri (EEMA) 
yöneticiliği yapan Özkan, 2014 
sonunda Yıldız Holding’e geçiş 
yaparak 5 yıl süresince MENA & 
CA & Türkiye’de global lider olarak 
görev aldı. Evli ve 2 kız çocuk 
babası olan Murat Özkan, 1 Nisan 
2019’dan beri Anadolu Efes’te 
CIO olarak profesyonel hayatına 
devam ediyor.

1990’larda başladığı dijital 
dönüşümüne hız kesmeden 
devam eden Anadolu Efes’in ses 
getiren DEX projesinden günümüz 
ihtiyaçları kapsamında değişen IT 
yapısı ve sürdürülebilirliğe ilişkin 
birçok sorumuzu Anadolu Efes 
CIO’su Murat Özkan’a yönelttik. 

hikayelerini Lewis Carroll’un 
yarattığı karakter Alice’in 
yolculuğuna benzetebiliriz. Bu 
yolculuktaki birçok metafor, 
içinden geçtiğimiz süreçte 
yaşadıklarımızı özetlemek için 
kullanılabilir. Örneğin “tavşan 
deliği”, hikayede bilinmezliği, 
öngörülemezliği ifade etmek 
ve beklenmedik olayların 
gerçekleştiği yer olarak resmedilir. 
Aynen günümüz teknoloji dünyası 
gibi... Bugün bu dünyanın bizlere 
sunduğu çok geniş ve derin 
yelpazedeki benzer duyguları, 

Günümüzdeki 
dönüşüm hikayeleri, 
Lewis Carroll’un 
yarattığı karakter 
Alice’in yolculuğuna 
benziyor
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birçok şirkete örnek olduk. İçinde 
bulunduğumuz dönem teknolojik 
dönüşümü ve beraberinde 
getirdiği dijital bozulmayı 
(distruption) gerekli kılıyor. Bizim 
açımızdan değişmek; düşünsel 
bir paradigma değişikliği, 
süreçlerimizi dijitalleştirme ve 
mobile taşıma, veriyi karar alma 
süreçlerinde daha etkin ve anlamlı 
kılma demektir. Şunun çok iyi 
farkındayız; tüm paydaşlarımızla 
birlikte ortak değer yaratmalı ve 
birbirimizi geliştirerek dönüşüme 
hızlı adapte olmalıyız. Bu çeviklik 
ve dayanışma bizi sektörümüzde 
öncü konumumuzu bir adım 
öteye taşıyacak. Bu nedenle, 
yarattığımız (ve yaratacağımız) 
tüm deneyimleri iş fırsatlarına 

karmaşayı bizler de hissediyoruz. 
Yeniden hikayeye dönecek 
olursak, kahramanımız Alice, 
bu bilinmeyen ve öngörülmeyen 
evrende, kolaylıkla dikkati 
dağılabilen, verdiği kararlarda 
zaman zaman hatalar yapan bir 
kişilik olarak karşımıza çıkar. Her 
geçen gün daha da ağırlaşan 
rekabet şartları, hızla değişen 
teknolojiler vb. nedenlerden ötürü 
hangimiz ara ara Alice’in durumuna 
düşmüyor ki? Bir yerlere ulaşmak 
istiyoruz ama tam olarak nereye 
varacağımızı bilemediğimiz hissine 
kapılmıyor muyuz? İşte, bu ve 
benzeri birçok metafordan ötürü, 
aslında dönüşüm yolculuklarımız 
çoğu zaman Alice’in serüvenlerine 
benziyor. Bir motto ile dönüşüm 
yolculuğumuzu özetlemek 
gerekirse de; “Gerçeklerden 
kopmayarak ama hayallerimizi 
de bir o kadar özgür kılarak, 
hedeflerimizi gerçekleştirmek 
için çok çalışmak” şeklinde ifade 
edebilirim.

Anadolu Efes olarak yıllardır 
sektörde, ERP (Kurumsal Kaynak 
Planlama) uygulamalarının 
hayata geçirilmesinde büyük 
roller aldık, bu konuda önderlik 
ettik. Geliştirdiğimiz çözüm ve 
uygulamalar ile sektörümüzde 

çevirecek bir ekosistem haline 
gelmemiz gerekiyor.

Özetle; değişen, dijitalleşen, mobil 
deneyimler sağlayan, paydaşları 
ile yarattığı deneyimi merkeze 
alan teknolojik bir şirket haline 
gelmemiz gerekiyor. DEX ile dijital 
Efes’i inşa etmeye başlıyoruz. Bu, 
aynı zamanda Türkiye’nin dijital 
dönüşümüne de liderlik etme 
vizyonuyla da büyük bir değişim 
için atılan ilk adımdır.

“Veri merkezi ve akıllı bulut 
teknolojilerinin gücünden 
çokça faydalanıyoruz”
Teknoloji altyapısını daha kolay 
yönetmek için ihtiyaç duyulan 
BT altyapısı da değişime uğradı. 

Bizim açımızdan 
değişmek; düşünsel 
bir paradigma 
değişikliği, 
süreçlerimizi 
dijitalleştirme ve 
mobile taşıma, 
veriyi karar alma 
süreçlerinde daha 
etkin ve anlamlı 
kılma demek
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doğrulama (SSO), güvenli dosya 
paylaşımı, olay yönetimi, veri 
tabanı erişim takibi vb. çözümleri 
devreye aldık. Son olarak, BlueRed 
ismini verdiğimiz inisiyatifiyle, 
akıllı bulut ve açık kaynak 
kod teknolojilerini, uygulama 
entegrasyonu, API yönetimi, 
iş süreç geliştirmesi, robotik 
süreç otomasyonu ve mobil 
chatbot alanlarında aktif olarak 
kullanmaya başladık.

Tüm bu çalışmalarla gerek 
veri merkezi gerekse de akıllı 
bulut teknolojilerinden maliyet 
avantajı sağlayabilmek için azami 
faydalanmaktayız.”

“2030 hedeflerimizdeki üç 
ana alandan birisi; çevre” 
Sürdürülebilir işletme yaklaşımı 

Bir CIO olarak, bu değişimi 
değerlendiren Murat Özkan, 
Anadolu Efes’in bu yöndeki 
girişimlerini de paylaştı:

“BT altyapısında yaptığımız 
değişimleri üç başlık altında 
toplayabiliriz; ilk olarak DEX 
programının önemli bir 
parçası olan Logos projesiyle 
nispeten daha basit, çevik 
ve bütünleşmiş bir altyapı 
oluşturmayı hedefliyoruz. Bu 
amaçla, Network Sanallaştırma ve 
Segmentasyon Platformu (NSX), 
Veri Kaybı Önleme DLP (Data 
Loss Prevention), PAM Ayrıcalıklı 
Hesaplar Yönetimi (Priviliged 
Access Manager) vb. güvenlik 
ve altyapı yönetim çözümlerine 
ek olarak, servis yönetim ve 
kolaborasyon uygulamalarını etkin 
şekilde kullanmaya başladık. 
Kullanıcı deneyimlerini en üst 
düzeye taşıyabilmek ve muhtemel 
güvenlik ve erişim sorunlarının 
üstesinden gelebilmek adına 
Single SignOn Tekil kimlik 

hem dünyada hem de ülkemizde 
giderek daha fazla şirket 
tarafından benimseniyor. Anadolu 
Efes de bu şirketlerden birisi. 
Tüm tesisleri Sıfır Atık belgelerine 
sahip olan Anadolu Efes’in 
sürdürülebilirlik yönünü Murat 
Özkan şöyle anlattı:

“Global Enabling Sustainability 
Initiative (GeSI)’e göre 2030 
yılına kadar dijital dönüşüm, 
karbon emisyonlarının ve kaynak 
kullanımının azaltılmasından 
ek gelirler, maliyet tasarrufları 
yaratılmasına, toplumsal faydanın 
yaygınlaştırılmasına uzanan üç 
ana boyutta önemli bir çarpan 
etkisi yaratacak. Şirketler 
merceğinde konuyu ele alırsak; 
şirketlerin dijital dönüşüm 
yol haritalarının her boyutuna 

Global Enabling 
Sustainability Initiative 
(GeSI)’e göre 2030 
yılına kadar dijital 
dönüşüm, karbon 
emisyonlarının ve 
kaynak kullanımının 
azaltılmasından 
ek gelirler, maliyet 
tasarrufları 
yaratılmasına, 
toplumsal faydanın 
yaygınlaştırılmasına 
uzanan üç ana boyutta 
önemli bir çarpan etkisi 
yaratacak
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değişim hızlı bir şekilde dönüştü. 
Değişen müşteri beklentilerine 
daha iyi yanıt vermek ve hazırlıklı 
olmak için Anadolu Efes olarak 
uzun dönem planlarından 
bahseden Murat Özkan, sözlerini 
şu ifadelerle tamamladı:

“Bugüne kadar ‘The Core’ ismini 
verdiğimiz inisiyatif ile ERP 
dönüşümümüzü tamamladık 
ve temel, çekirdek çözüm ve 
süreçlerimizin uyarlamasını 
yaparak yeni nesil ERP 
platformumuza taşıdık. Ayrıca 
‘White Rabbit’ projemizle robotik 
süreç otomasyonunu kullanarak 
insan kaynaklarından finansa 
kadar geniş bir yelpaze de 
süreçlerimizi yazılım robotlarına 
devrettik ve çalışanlarımızın 
günlük eforlarını daha katma 
değerli işlere yönlendirmesini 
sağladık. Tüm bunlara ek 
olarak, büyük veriyi yapay 
zeka ve makine öğrenmesi ile 
anlamlandırdık ve çalışmalarımız 
bu alanda hızla devam ediyor.

‘Keymaker’ programı altında 
yapmakta olduğumuz 
çalışmalarla satış ve pazarlama 
süreç ve uygulamalarımızı tekrar 
elden geçirerek, güncel ve kabul 
görmüş teknolojileri şirketimize 
kazandırmayı hedefliyoruz. Yakın 
zamandan paydaşlarımızla, 
gerek saha yönetiminde gerekse 
de envanter takibinde yeni nesil 
ekran ve cihazlar ile daha etkin 
şekilde çalışmaya başlayacağız. 
Mobil chatbot kabiliyetlerini 
bütün paydaşlarımızın hizmetine 
çok kısa bir süre içinde 
sunacağız. Tüm bu çalışmaları 
Türkiye’de hayata geçirdikten 
hemen sonra Moldova, 
Kazakistan, Gürcistan gibi yurt 
dışı Anadolu Efes yerleşkelerinde 
de yaygınlaştıracağız.”

sürdürülebilirlik stratejilerini 
entegre etmesi gerekiyor. Dijital 
dönüşümün bize sunduğu en 
önemli imkan; veri paylaşımı ve 
izleme platformları hem çevresel 
hem de sosyal etkilerin takip 
edilmesi ve varsa negatif etkinin 
büyümeden müdahale edilmesine 
imkan yaratabilmesi. Dünya 
Ekonomik Forumu’nun sayfasında 
okuduğum bir makalede yapay 
zeka teknolojilerinin, gıda atıklarının 
değerlendirilmesi ve döngüsel 
ekonomiye kazandırılmasıyla 
2030 yılına kadar 127 milyar 
dolarlık ek bir değer yaratabileceği 
söyleniyordu. Okuduğum bir başka 
makale ise dijital dönüşüm ve 
sürdürülebilir dönüşümü birbirine 
bağlayan şirketlerin, yarının en 
güçlü performans gösteren 
işletmeleri arasında olma olasılığının 
diğerlerine göre 2,5 kat daha fazla 
olduğunu söylüyor. 

Anadolu Efes olarak biz de dijital 
dönüşüm yolculuğumuz ile 
sürdürülebilir değerler yaratıyor 
ve iş modelimizi sürdürülebilirlik 
ekseninde geliştiriyoruz. 
Şirketimiz bu alandaki 
performansını 2010 yılından bu 
yana sürdürülebilirlik raporları 
aracılığıyla şeffaf bir biçimde 
paylaşıyor. 2030 hedeflerimiz 
çerçevesinde odaklandığımız 
üç ana alandan birisi ‘çevre’. 
Enerji verimliliğinin artırılmasını 
destekleyen, uzun soluklu etkisi 
yüksek dijital dönüşümlerden 
rut optimizasyonu ile çevresel 
ayak izimizin azaltılmasına kadar 
sürdürdüğümüz pek çok çalışmayı 
hayata geçirdik ve geçirmeye 
devam ediyoruz.”

“Dönüşüm çalışmalarımızı 
Türkiye’den sonra, 
yurt dışı Anadolu Efes 
yerleşkelerinde de 
yaygınlaştıracağız”
Pandeminin başlangıcından bu 
yana, müşteri beklentilerindeki 

“Turkcell’in MDM 
çözümü ile güvenlik, 
kullanıcı yetkilendirme 
ve takibinde ciddi 
kazanımlar sağladık”
Şunu tekrar ifade etmek 
isterim ki, Anadolu Efes’in 
dijital mükemmellik 
yolculuğunda, önemli 
stratejik iş ortaklarından 
biri Turkcell’dir. Turkcell’in 
uzun yıllara dayanan katma 
değerli hizmetleriyle, 
tüm paydaşlarımızın 
ihtiyaçlarını zamanlı ve 
kaliteden ödün vermeden 
karşılayabilmekteyiz.

Bugün en kritik süreçlerimizi 
işlettiğimiz satış ve saha 
operasyon alanlarında 
Turkcell mobil cihaz yönetimi 
(MDM) çözümüyle, bizlere 
gerek güvenlik gerekse 
de kullanıcı yetkilendirme 
ve takibi konularında ciddi 
kazanımlar sağlamaktadır. 
Ayrıca iş analitiği katmanında 
da geleceği inşa eden 
önemli oyunculardan birisi 
de Turkcell’dir. Bu alanda 
Turkcell ile yakın zamanda 
yeni başarılara imza 
atacağımıza sonsuz inancım 
var. 2022’de bu iş birliğini 
daha da artırmak ve mevcut 
operasyonumuzu diğer 
ülkelerde de genişletmek, 
önemli stratejik hedeflerimiz 
arasında.
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Girişimcilerin genellikle 
küçük düşünüp büyük 
adımlar atmaya 
çalıştıklarını dile getiren 
Girişimcilik Vakfı 
(GİRVAK) Yönetim 
Kurulu Başkanı Sina 
Afra, bunun tam tersi 
olması gerektiğini 
söyleyerek girişimcilere şu 
öneride bulunuyor: 
“En önemli sermayelerinin, 
pazarın ihtiyaçlarına karşılık 
veren bir iş fikri ve bunu 
hayata geçirecek bir ekip 
olduğunu unutmamalılar.”

Girişimciler 
büyük
düşünüp
küçük adım 
atmalı!
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Türkiye nüfusunun 
%50’sini oluşturan 
gençlerin 
desteklendikleri 
takdirde girişimcilik 
yoluyla bir değişim 
yaratma konusunda çok 
heyecanlı olduklarına 
inanıyoruz

ayında ise yeni girişimim 
Evtiko’yu kurdum. Aslında 
ben girişimcilik dünyasına 
geç adım atanlardanım. 
Markafoni’yi kurmamla 
birlikte girişimcilik dünyasına 
girmiş oldum. “Keşke 
girişimciliğe 20 yaşımdayken 
başlasaydım” diye kendi 
kendime hayıflanmışımdır. 
Aynı deneyimi en azından 
başka genç insanların 
yaşamaması, 40 yaşında 
girişimci olmak yerine 
girişimciliğe istediği zaman 
adım atması umuduyla, 2014 
yılının Nisan ayında da Türkiye 
Girişimcilik Vakfı’nı beni 
destekleyen mütevelli heyet 
üyelerimiz ile birlikte kurdum. 

Ülkemizdeki ekosistem 
kültürünü oluşturmak ve 
yaygınlaştırmak misyonuyla 
kurulan GİRVAK’tan ve fa-
aliyetlerinden de bahseder 

Sina Bey sektörde, özellikle 
de girişimcilik dünyasında 
sizi yakından takip ediyo-
ruz. Ancak yine de klasik 
olarak, sizi tanımakla baş-
layalım. Kendinizden biraz 
bahseder misiniz?
Babamın mesleğinden dolayı 
hayatımın uzun bir dönemi 
yurt dışında geçti. Münster 
Üniversitesi’nde İşletme bö-
lümünden mezun olduktan 
sonra 1993 yılında danışman-
lık şirketi KPMG’de çalışmaya 
başladım ve genç yaşta ortak 
statüsüne yükselen kişiler-
den birisi oldum. 2006 yılında 
eBay bünyesine katılarak eBay 
Almanya İcra Kurulu Üyeliği-
ni, Avrupa Kurumsal Gelişim 
Direktörü görevimin yanı 
sıra, Avrupa’da Satın Alma ve 
Birleşmeler operasyonlarını 
sürdürdüm. Üç yıl boyunca 
eBay Türkiye (GittiGidiyor) 
Yönetim Kurulu Üyesi ve eBay 
bünyesindeki Afterbuy’ın Genel 
Müdürlüğü’nü üstlendim.  
Kısacası üniversiteden sonra 
kurumsal dünyada çalışmaya 
başladım ve hayatıma giri-
şimciler girdikten sonra 2007 
senesinde kendim de girişimci 
olmaya karar verdim.  

Markafoni’yi sattıktan sonra 
Tiko’yu kurdum. 2016 Eylül 

misiniz? Özellikle girişim-
cilere can suyu olan Fel-
low Programı’nı dinlemek 
isteriz.
Türkiye’de girişimcilik kültürü 
yaratma ve yayma misyonuyla 
2014 yılında kurulan 
Girişimcilik Vakfı, 7 senedir 
girişimciliğin önemini bilen ve 
değişimin anahtarı olduğuna 
inanan iş insanları ve fikir 
önderleriyle birlikte çalışmaya, 
girişimcilik kültürünü yaymaya 
ve girişimciliği gençler 
arasında bir kariyer tercihi 
haline getirmeye devam ediyor. 
Vakıf olarak yalnızca gençlerle 
çalışmıyor, birçok farklı odak 
alanında etki alanı yüksek 
projeler de geliştiriyoruz. 

Türkiye nüfusunun %50’sini 
oluşturan gençlerin 
desteklendikleri takdirde 
girişimcilik yoluyla bir 
değişim yaratma konusunda 
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ekosistemi için oldukça önemli. 
Özellikle oyun şirketlerinin 
başarısı, Türkiye’nin yazılım 
ve oyun konusunda bir hub 
olma yolunda ilerlediğinin 
göstergesi. Yurt dışında 
başarısı artan her girişimci 
buradaki girişimci adayları 
için ilham kaynağı olacak. Bu 
açıdan baktığımızda bir çarpan 
etkisi yaratacağı da kesin. 

Girişimcilik; inişleri ve 
çıkışları olan uzun bir 
yolculuk. Burada yola her 
koşulda devam etmek için 
nasıl bir vizyon ve misyon 
gerekiyor?
Girişimciler küçük düşünüp 
büyük adımlar atmaya 
çalışıyorlar. Fakat tam tersi 
olmalı. Yani büyük düşünüp 
küçük adımlar atmalılar. 
Her şeyden önce çok iyi bir 
fikirle gelmeliler. En önemli 
sermayelerinin, pazarın 
ihtiyaçlarına karşılık veren 
bir iş fikri ve bunu hayata 
geçirecek bir ekip olduğunu 
unutmamalılar. Tüm bunları 
yaparken kendilerine 

çok heyecanlı olduklarına 
inanıyoruz. 18-25 yaş 
arası, girişimcilik ve liderlik 
potansiyeli yüksek üniversite 
öğrencisi gençler için özel 
olarak tasarlanan Fellow 
Programımız, bugün 400’e 
yakın gençle yolculuğuna 
devam ediyor. Türkiye’nin tüm 
üniversiteleri ve bölümlerinden 
her sene yüz bini aşkın 
başvuru aldığımız program ile 
hedefimiz gençlerin fikirlerine 
değil potansiyellerine yatırım 
yapmak.

Fellow’larımız program 
kapsamında yapılan 
FellowUp’larda ilham verici 
girişimci hikayelerini dinliyorlar, 
ayrıca tematik içerikler üzerine 
alanında uzman kişileri 
misafir ediyoruz. Fellow’ların 
istedikleri alanlarda ve 
kendilerini geliştirebilmeleri 
için çeşitli uzaktan eğitim 
araçlarına ve programlarına 
katılımlarını sağlıyoruz, 
burs desteği veriyoruz, 
kendi girişimlerini hayata 
geçirebilmeleri için süreçte 
ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli 
hizmetlerden ücretsiz veya 
indirimle yararlanabilmelerini 
sağlıyoruz. Bugüne kadar 
gençlerimiz 100’ün üzerinde 
girişim kurdular; girişimlerin 
yanı sıra, dahil oldukları pek 
çok etkinlikle topluma geri 
vermeyi başardılar.

Son zamanlarda Türk giri-
şimleri dünya sahnesinde 
görmeye başladık. Unicorn 
olmaya aday daha birçok 
Türk start-up da var. Bu 
yükselişi nasıl değerlendiri-
yorsunuz? Burada başarıyı 
mümkün kılan faktörler 
sizce nedir?
Bu başarılar elbette Türkiye 

inansınlar ve iş fikirlerine 
tutkuyla sarılsınlar. Eğer 
siz inanmıyorsanız, emin 
olun karşınızdakileri de 
heyecanlandıramazsınız. 
Örneğin, ben bir melek 
yatırımcı olarak işin başındaki 
ekibin bu işe inanmadığını 
anlarsam hemen geri çekilirim.

Türkiye’deki ekosistemi daha 
da geliştirmek ve büyütmek 
adına ajandanızda hangi 
başlıklara yer vereceksiniz?
Girişimcilik ülke ekonomisi 
ile oldukça paralel bir alan. 
Bu nedenle, ülke ekonomisini 
yakından takip etmeye 
devam edeceğim. Özellikle 
makroekonomik göstergeler, 
faiz oranı ve gayrimenkul 
endeksleri odağımdaki 
temel göstergeler olacak. 
Yine teknoloji dünyasında 
gelişmeleri de yakından takip 
etmeyi sürdüreceğim. Bu 
kapsamda SaaS, pazar yerleri 
gibi alanlar dışında Virtual 
Reality (sanal gerçeklik) gibi 
teknolojiler de radarımda 
olacak.
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Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur: Şirketler artık ticari 
bir alan satın almak ya da kiralamak yerine esnek ofis çözümlerini tercih 
ediyor. Biz de Kolektif House olarak bireysel, kurumsal ve inovatif ofis 
çözümlerimizle şirketleri özgürleştiriyoruz.

Paylaşımlı ofisler
şirketleri özgürleştirecek!
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Kolektif House’u kurduk. Türkiye’de 
ortak çalışma alanı pazarının 
temellerini attık.” ifadeleriyle 
Kolektif House’un yolculuğundan 
bahseden Onur, bu fikri ortaya 
çıkaran faktörleri de anlattı:

“Ekosistemle birlikte 
büyüyebileceğimiz bir 
yaşam alanı oluşturarak 
ofis kavramını değiştirmeyi 
amaçladık”
“Hep ona inanarak hareket ettiğim 
girişimci ruhumla, İstanbul’da 
birkaç start-up denememden 
sonra tekrar yeni bir iş fikri 
arıyordum. Ortaokul yıllarımdan 
bu yana yakın dostlarım olan 
kurucu ortaklarım ise o dönemde 
Kaliforniya’da geliştirdikleri 
FinTech uygulamasını lanse etmek 
üzere Türkiye’ye dönme kararı 
almıştı. Hepimizin bir çatı altında 
üretebileceği bir ofis arıyorken, 

2012 yılında Babson 
Üniversitesi’nden mezun olan 
Ahmet Onur, üniversitenin 4. 
yılında ilk şirketinin temellerini 
attı. “Onura Enerji” adı altında 
tasarruflu aydınlatma sistemleri 
üzerine kurduğu şirket ile yabancı 
aydınlatma teknolojilerini Türk 
müşterilere, ön maliyet talep 
etmeden, elektrik maliyetlerinde 
sağladıkları tasarrufa ortak 
oldukları bir modelle satmaya 
başladı. Mezun olduğu yıl 
İstanbul’a dönen Onur, bu sırada 
asıl büyüme fırsatının “teknoloji” 
işlerinde olacağına yönelik 
inancıyla, “Grupla” adı altında, 
kişiden kişiye para transferi imkanı 
sunmayı hedefleyen teknoloji 
şirketini kurdu. Bu girişimin 
faaliyetlerini ise regülasyon 
nedenleriyle 1 yıl geçmeden 
sonlandırdı. 

“Ailemin yatırımının olacağı 
Cezayir’in ilk özel direk fabrikası 
kurulumu projesinin yönetimine 
talip oldum ve Cezayir temposu 
nedeniyle ilk şirketim Onura 
Enerji’yi de kapattım.” diyen 
Ahmet Onur, Cezayir’deki projenin 
ardından çıktığı 6 aylık bir 
dünya turunda Kolektif House 
fikrinin tohumlarını biriktirmeye 
başladığını söylüyor. “2015 yılı 
Ocak ayında yakın arkadaşlarım da 
olan ortaklarım ile birlikte Sanayi 
Bölgesi’nde ilk adresimizi açarak 

bulduğumuz ofisleri ve genel 
olarak ofis deneyimini yetersiz 
bulduk. Sonrasında bizler de 
kendimize özgün bir yer yapmaya 
karar verdik. ‘Nasıl yaparız?’, 
‘Ne kadarlık bir alan olsun?’ 
gibi sorulara cevaplar ararken 
karşımıza Seyrantepe Sanayi’de 
eski bir konfeksiyon fabrikası 
çıktı. Fabrikanın büyük bir alan 
olması, bizim de ufkumuzu açtı 
ve planladığımızdan daha da 
büyük düşünmeye itti. Böylelikle, 
fikirler ve istekler katlanarak 
yakın çevremizden insanların 
da sığabileceği, birlikte 
üretebileceği bir yer yaratma 
amacımız doğmuş oldu. 

İlk bulduğumuzda bina, yanmış ve 
duvarları dökülmüş halde, mahalle 
ise alışılmadık ve insan çekmek 
için riskli olabilecek bir bölgeydi. 
Biz bunu sevdik ve iyi bir başlangıç 

Kolektif House’ı 
kurma amacımız; 
ekosistemle birlikte 
daha güçlü bir şekilde 
büyüyebileceğimiz bir 
yaşam alanı oluşturmak 
ve ofis kavramını 
herkesin kafasında 
değiştirmekti
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yönetimi tamamen dijital olarak 
yürütülebilirken, KoPlanet Destek 
Merkezi ile de 24 saat içinde 
sorunların hızlı bir şekilde çözüme 
kavuşmasını sağlıyoruz. KoPlanet 
aynı zamanda Kolektiflilere özel 
avantajlar ve üye etkinlikleri bir 
araya getiren bir hub olarak görev 
yapıyor. Tüm bunların yanında 
tercih edilen Kolektif House 
lokasyonunda çalışma alanlarında 
veya özel ofislerde üyelerimize 
özel, güvenli ve hızlı internet yapısı 
sağlıyoruz.

Pandemiyle adını daha 
sık duyduğumuz ve kalıcı 
olarak iş modellerinin de 
bir parçası olan uzaktan 
çalışma, artık sektör 
haline gelen paylaşımlı 
ofis alanında ve Kolektif 
House’ta neleri değiştirdi? 
Bu yeni çalışma düzeni 
sizce, gelecekte nasıl 
bir forma dönüşecek? 
Plazalara artık ihtiyaç 
kalmayacak mı?
Beklenenden uzun süren pandemi 
sürecinde şirketlerin iş akışını 
kesintisiz bir biçimde yürütmek 
adına dijital altyapılarına yaptıkları 

hikayesi olacağına inandık. Böylece 
Kolektif House fikrini geliştirmeye 
başladık; henüz benzeri 
görülmemiş bambaşka bir ofis 
deneyimi tasarlayacaktık. Bu sırada 
yüzümüzü dünyaya çevirdik; o 
dönemde ABD’de ve Avrupa’da da 
benzeri girişimler hayata geçiyor ve 
hızla yayılıyorlardı. Uzun uçuşların, 
günübirlik seyahatlerin, peş peşe 
geçen toplantıların ardından 
‘ortak çalışma alanı’ konusunda 
oldukça fazla birikim sahibi olduk. 
Ancak işin detayına inince hepsi 
başarılı girişimler olsa da tam 
olarak hayalimizdeki konsepti 
karşılamıyordu. Biz üyelerimiz 
arasındaki etkileşim, özgün ve 
yaratıcı tasarım anlayışımız ve 
ürettiğimiz içeriklerle çığır açmak 
istiyorduk. Amacımız sadece 
bir mekan değil, ekosistemle 
birlikte daha güçlü bir şekilde 
büyüyebileceğimiz bir yaşam 
alanı oluşturmak ve ofis kavramını 
herkesin kafasında değiştirmekti. 

Tüm bu anlattıklarımla birlikte, 
yola ‘Sev, yarat, paylaş’ mottosuyla 
çıktık. ‘Paylaşma’ yaklaşımımızı 
insanların ikinci evi olacak 
sıcaklıkta bir alan oluşturma 
hayalimizle harmanlayıp adını 
‘Kolektif House’ koymaya karar 
verdik. Ocak 2015’te kapılarımızı 
açtık ve ilk üyelerimizi kabul 
etmeye başladık.”

İş süreçlerinizde 
ve hizmetlerinizde 
yararlandığınız teknolojiler 
var mı?
Flexible üyelik modelleri kapsamlı 
bir değişimden geçerken, Kolektif 
House olarak bizler de şirketlere 
daha dijital bir dünyanın kapılarını 
aralıyoruz. 

Üyelerimizin hem kendi ofislerini 
hem de Kolektif House içindeki 
tüm ihtiyaçlarını tek bir merkezden 
yürütmesini sağlayan akıllı ofis 
yönetim altyapımız KoPlanet ile üye 

ciddi yatırımlara ek olarak, 
uzaktan çalışmanın verimliliği 
azaltmadığının da kanıtlanmasıyla 
birlikte, bugün gelinen noktada 
esnek çalışma iş hayatına geri 
dönüşü olmaz bir biçimde yerleşti. 
Gelinen noktada küçük ya da 
büyük fark etmeksizin tüm şirketler 
artık ticari bir alan satın almak 
ya da uzun vadeli sözleşmelerle 
kiralamak yerine demirbaştan 
teknolojik altyapıya herhangi 
bir ön yatırım gerektirmeyen, 
resepsiyondan ikramlara birçok 
hizmeti bir arada sunan esnek ofis 
çözümlerini tercih ediyor.

Kolektif House olarak yaptığımız 
araştırmaya göre, şirketlerin 
%77’si salgın sonrasında da hibrit 
çalışmaya devam edecek, %85’i 
ise esnek ofis alanlarına geçiş 
yapacak. Kolektif House olarak 
bizler de 2015’ten beri değişen 
çalışma alanı ihtiyaçlarını geniş 
bir perspektif ile ele alıyoruz. 
Çalışmanın insanı sınırlandırmasına 
değil, özgürleştirmesi gerektiğine 
inanıyoruz. “Kalbine iyi gelen, 
işine de iyi gelir” mottosuyla 
hareket ederek, geleneksel 
çalışma biçimlerinin ve ofislerin 
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benimsenen ve yaygınlaşan 
hibrit çalışma modelinde dağınık 
ofis altyapısı kurmak isteyen 
şirketler için en efektif çözüm. 
Kolektif Enterprise ile kurumlara 
en optimum çözümü sunmak 
için öncelikle çalışma alanı 
stratejisi çalışarak ihtiyaçları 
belirliyoruz. Ortaya çıkan ihtiyaca 
göre istenilen adreste, ihtiyaç 
duyulan büyüklükteki ofisi 
buluyor; kurumun tercihleri 
doğrultusunda tasarlayıp, tüm 
operasyonel süreçlerini verimli 
bir şekilde yönetiyoruz. Böylece 
şirketler yatırım maliyetlerine 
katlanmadan, tüm operasyonu 
tek elden yönetebilmenin yanında 
metrekarelerini azaltarak ilave 
verimlilik elde ediyor. Esnek 
çalışma alanları öngörülemeyen bir 
durum ya da personel sayısında 
değişiklik olması durumunda 
şirketlere büyüyen ya da küçülen 
ekipler için mevcut metrekarenin 
belirlenmesinde nihai çevikliği 
sunuyor. Ayrıca, esnek çalışma 
alanlarının tercih edilmesi 
çalışan bağlılığı, memnuniyeti, 
verimliliği/üretkenliği, yaratıcılığı 
ve motivasyonu açısından da 
büyük katkı sağlıyor. Kolektif 
Suites’te de izole ofis tercih 
edenler için kurumların ihtiyaçları 
doğrultusunda taşınmaya hazır 
daireleri Kolektif dokunuşlarıyla 
düzenliyor ve tüm operasyonel 
süreçlerini yönetiyoruz.

Özetle; uzaktan çalışma kalıcı 
hale gelecek ve şirketler hibrit ofis 
yapısını benimseyecek. Kolektif 
House olarak bizler de tüm bu 
ürün ve çözümlerimizle start-
up’lardan kurumsal şirketlere, 
global firmalardan butik ajanslara 
kadar farklı ölçek ve sektörden 
markalara, stratejik yaklaşımlarla 
hibrit çalışma alanı çözümleri 
sunuyoruz ve daha inovatif 
yaklaşımlarla sunduğumuz 
çözümlere yenilerini eklemeye 
devam edeceğiz.

dönüşümüne öncülük ediyoruz. 
Her ihtiyaca uygun sunduğumuz 
bireysel, kurumsal ve inovatif 
ofis çözümlerimizle şirketleri 
özgürleştiriyoruz.

Paylaşımlı çalışma alanlarımızda 
Hazır Ofis, Gezgin, Sabit Masa, 
Sanal Ofis ve Dijital Üyelik olmak 
üzere 5 farklı çözüm ile hizmet 
veriyoruz. Bu üyelik modellerimizde 
üyelerimiz farklı lokasyonlardaki 
ortak çalışma alanlarımızda 
dilediğince çalışabilirken, Kolektif 
ekosistemi ile networking imkanına 
da kavuşuyor. Özellikle oldukça 
yenilikçi bir çözüm olan Kolektif 
dünyasına açılan dijital kapımız 
Dijital Üyelik ile kullanıcılar 
lokasyona gelmeden online üyelik 
başlatabiliyor ve ayda 3 gün 
lokasyon kullanımına sahip oluyor. 
Üyelerimiz ayrıca networking 
imkanına erişmenin yanında, 
Kolektiflilere özel indirimlerden 
yararlanabiliyor ve online/
offline etkinliklere katılabiliyor. 
“Kullandığın kadar öde” sistemi 
ile de ihtiyaca yönelik ek günlük 
ofis ve toplantı odası kullanımı 
alabiliyor. 

Öte yandan, sektördeki bilgi 
birikimimiz ile yeni iş dünyasının 
güncel ihtiyaçlarını karşılayacak 
ürünler de geliştirdik. Bunlardan 
Kolektif Enterprise hızla 

Girişimcilik konusuna da 
değinmek istiyoruz. Fikri 
gerçeğe dönüştürme 
yolculuğunu, zorlukları 
ve güzellikleriyle nasıl 
anlatırsınız? Girişimci 
adaylarına bu yolculukta 
hangi noktalara dikkat 
etmelerini önerirsiniz?
Yapıcı yıkımın köşe başında 
olduğunu unutmamak lazım. 
Pandemi süreci bize bunu hat 
safhada gösterdi. Evrensel bir göz 
ile bakarsak böyle bir krize tam 
olarak hazır olmak belki mümkün 
değil ancak dünyada risk teşkil 
eden ve çok daha iyi olabileceğimiz 
de birçok alan var. Kısacası bu 
süreç bize çok daha çevik verimli 
ve duyarlı olmamız gerektiğini 
gösteriyor. Teknolojiyi lehimize 
kullanmamız, bireyler ve şirketler 
olarak çok daha çevik bir hal 
almamız için epey çıkartılacak ders 
var. Aynı zamanda kriz ne pahasına 
olursa olsun büyümek, kârlı ve 
sürdürülebilir büyüme nosyonunu 
masaya getiriyor. Böylece daha 
yıkıcı kaslara sahip olup, daha yapıcı 
stratejiler işletmemiz gerekiyor. 

Kolektif House’un gelecek 
hedefleriyle bitirelim. 
Sunduğunuz hizmeti ülke 
geneline ve globale taşıma 
odağınız var mı? İlerleyen 
dönemlerde mevcut ve 
potansiyel üyelerinize ne 
gibi yenilikler sunacaksınız?
Esnek çalışma alanlarımızı 
Türkiye’de ve bölgede 
yaygınlaştırmayı hedeflerken, çok 
yenilikçi bir ürünümüzü de kısa 
bir süre sonra hayata geçireceğiz. 
Teknoloji alanına büyük yatırımlar 
yaparak çalışma alanı deneyimini 
üyelerimiz için çok daha üst 
seviyelere taşıyacağız. Gelecek 
artık yatırım yapmadan, firmaya 
özel ve esnek ofis alanlarına sahip 
olmak üzerine konumlanacak. 
Bizler de bu yönde çalışmalarımıza 
hız kesmeden devam ediyoruz.

Esnek çalışma 
alanlarımızı 
Türkiye’de 
ve bölgede 
yaygınlaştırmayı 
hedeflerken, 
çok yenilikçi bir 
ürünümüzü de kısa 
bir süre sonra hayata 
geçireceğiz
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COVID-19 ile gelen yoğun 
iş yükü, yetenek eksikliği 
ve sürekli değişen çalışma 
koşulları gibi etkenler, son iki yıl 
sigorta sektörünün de oldukça 
zorlu bir süreçten geçmesine 
neden oldu. Diğer taraftan, 
sigorta kapsamına girecek yeni 
kalemler telaffuz edildi. Dijital 
dönüşüm, rekabetin artması, 
hızla değişen müşteri beklentileri 
ve bütçe dahil olmak üzere, 
temel eğilimler sektörü yeniden 
şekillendirmeye zorladı. Daha 
fazla kişiselleştirme sunması, 
müşteri deneyimine odaklanması 
ve dolayısıyla olgunluk ve müşteri 
benimsemesi sağladığı için 
sigorta teknolojisi şirketlerinin 
(InsurTech) de yıldızı parladı.

“2021 Dünya InsurTech 
Raporu”na göre, teknoloji 

devleri ve InsurTech’ler, dijital 
yeteneklerini güçlendirmek 
için yatırımcılardan sermaye 
tahsisine daha fazla erişim 
sağlamaya başladı. Çalışma aynı 
zamanda, 2018-2020 arasında 
en büyük beş teknoloji şirketi 
ve sigorta hizmetleri sunan bir 
otomobil üreticisinin, 2020’de 
dünya çapındaki en büyük 30 
sigorta şirketinin toplam piyasa 
değerinin neredeyse 2,5 katına 
çıktığını gösterdi. 2020’nin 
sonunda ise InsurTech’lerin 
toplam piyasa değeri 22 milyar 
doları aştı.

COVID-19 pandemisi, 
müşterilerin sigorta satın 
alma niyetini (%7’ye kadar) 
katalize etti ve poliçe sahipleri, 
giderek daha fazla Kolaylık, 
Tavsiye ve Erişim (CARE) sunan 

sigortacılara yöneldi. Rapora 
göre, bugün poliçe sahiplerinin 
yüzde 50’si daha fazla CARE 
hizmeti almak için yeni çağdaki 
sektör oyuncularının kapsamını 
dikkate alma eğiliminde. Bu 
eğilimin bir sonucu olarak da 
yeni oyuncular ve InsurTech’ler 
AI/tahmini modelleme, gelişmiş 
veri analitiği, API/açık sigorta 
ve IoT/bağlı cihazlar dahil 
olmak üzere, dijital teknolojiler 
aracılığıyla CARE tekliflerini daha 
da geliştirmek için yatırımcı 
sermayesi akışından yararlanıyor.

Sigortacıların yalnızca dörtte 
birinin veri işleme yeteneklerine 
güvenmesiyle yerleşik şirketler, 
net veri ve analitik zorlukları 
yaşamaya devam ediyor. 
Çalışmada, bu sınırlamaların 
üstesinden gelmek için 

Sigorta sektöründe
müşteri kazanımı dijitaldir!
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geleneksel sigortacıların, CARE 
denkleminin bir parçası olarak 
yeteneklerini ve değer tekliflerini 
geliştirmek için yeni çağın dijital 
oyuncularını satın aldığı ve 
bunlarla ortaklık kurduğu yer 
alıyor. Genel olarak sektör, ürün 
satışından CARE yaklaşımına 
geçiyor. Sigorta sektörü 
katılımcıları arasındaki sınırlar 
bulanıklaştıkça da sermayeye 
sürekli erişimin sağladığı iki 
senaryo öngörülüyor: İş modeli, 
ekosistem ortaklarının müşteri 
ilişkilerini kontrol ettiği bir 
B2B2C teklifine doğru gelişiyor 
ve sigortacılar, yapay zeka ve 
analitik tarafından etkinleştirilen 
tahmin ve önleme teklifleri 
aracılığıyla CAREing’e dönüşüyor.

Sigortacıların, çok çeşitli gelecek 
senaryolarının üstesinden 
gelmeye hazır olmaları gerekiyor. 
Bu noktada modüler teklifler, 
sistemler ve organizasyon 
yapıları sağlam ve duyarlı bir 
değer değişimi yaratmak için 
vazgeçilmez olacak. Önümüzdeki 
yıllarda, endüstri oyuncuları 
hiper-uzmanlaşmış bir değer 
zinciri içindeki güçleri ile 
tanımlanacak ve sigortacılar 
giderek daha fazla düzenleyici 
olacak. Geleneksel sigortacılar, 

ekosistemlerini rekabetçi 
kalabilmek için genişlettikçe 
BigTech’ler, InsurTech’ler ve 
orijinal ekipman üreticileri 
(OEM’ler) gibi geleneksel 
olmayan oyuncular da dahil 
olmak üzere, güvenilir ortaklar 
aracılığıyla elde edilebilecek 
değeri giderek daha fazla göz 
önünde bulundurmak zorundalar. 
Rakamlar, katlanarak artan 
InsurTech büyümesinin burada 
kalacağını gösteriyor. Bu 
nedenle üstün CARE hizmeti 
sağlamak çok önemli. Sektörün 
gelecekteki başarısı, oyuncuların 
değer zincirindeki mevcut 
yeteneklerine, yatırım yapma 
isteğine ve müşteri ilişkisine 
sahip olma arzusuna bağlı 
olacak.

Dijital dönüşüm ve eski 
modernizasyon
Sigorta şirketlerinin büyük bir 
yüzdesi hala eski yazılımlar 
kullanıyor ve müşterilerin 
veri koruması yetersiz. 
Bu da yeni yaklaşımların 
benimsenmesi için önemli 
engeller oluşturuyor. Acenteler 
bu noktada, pazar ihtiyaçlarına 
ayak uydurmak için çalışma 
rutinlerinin dijital dönüşümünü 
hızlandırmaya çalışıyorlar: 

Süreçleri otomatikleştirmek için 
buluta geçmek, yapay zekayı 
yerleştirmek, tahminler yapmak 
için iş zekasını kullanmak, siber 
güvenlik çözümlerinin yardımıyla 
müşteri verilerini korumak, 
platformlarını akıllı telefonlar 
için optimize etmek ve hatta 
onları IoT aracılığıyla bütçe dostu 
hale getirmek. Bu yaklaşımlar, 
tüm endüstriyi yeniden 
şekillendirecek eşi görülmemiş 
bir teknoloji kullanımını 
gösteriyor. 

Müşteri odaklı yaklaşım ve 
yeni kurum kültürü
Yukarıdaki yaklaşımlar bütünü, 
elbette sonucunda müşteri 
beklentilerine ve bu beklentilere 
yanıt verecek politikalara hitap 
ediyor. Artık insanlar önleyici ve 
hizmet temelli politikalar talep 
ediyor. Burada sadece tamamen 
farklı bir iş stratejisi değil, aynı 
zamanda yeni teknolojilerin 
ve yönetim sistemlerinin 
benimsenmesinin yanı sıra, 
bürokrasi ve evrak işlerinin 
azaltılması da gerekiyor. Bu da 
sektörde, yüksek teknoloji ve 
yeni yeteneklere pandemi öncesi 
dönemlere kıyasla çok daha fazla 
taleple sonuçlanacak.
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Hızlanan bazı teknoloji 
trendleri, sigortacılığın doğasını 
değiştirmeye hazırlanıyor. 
Otomobil sigortasında risk, 
sürücülerden yapay zekaya 
(AI) ve sürücüsüz arabaların 
arkasındaki yazılıma kayacak. 
Uydular, insansız hava araçları 
ve gerçek zamanlı veri setleri, 
sigortacılara tesislerin etrafındaki 
risklere karşı eşi görülmemiş 
bir görünürlük sağlayarak daha 
fazla doğruluk sağlayacak. Doğal 
afetlerden sonra ödemelerin 
işlenmesi ise otomatik, sonsuz 
ölçeklenebilir ve çok hızlı olacak. 
Hayat sigortası endüstrisi 
de müşterilerinin gelişen 
ihtiyaçlarına göre kapsamı 
sorunsuz bir şekilde düzenleyen 
“paketlenmiş” ürünleri pazara 
sunacak.

Bu senaryolar, arkalarındaki 
teknolojiler ve yenilikçi tekliflerle 
önümüzdeki 10 yılda ana 

akım haline gelecek. Sigorta 
şirketlerinin faaliyetlerini 
sürdürmesi için yerleşiklerin 
işletim modellerini, ürünlerini 
ve temel süreçlerini yeni 
bir gerçekliğe uyarlamaları 
gerekecek. Liderlerin de 
yerleşik algıları ve iş modellerini 
bırakmaları ve temelde farklı 
olacak ürünleri üretmenin 
ve dağıtmanın yeni yollarını 
benimsemeleri şart olacak. Bu 
nedenle, tüm yöneticilerin bu 
teknolojilerin etkisini anlaması 
ve kuruluşlarının potansiyellerini 
açığa çıkaracak şekilde 
konumlanması gerekiyor. 

Sigortanın geleceğini 
şekillendiren teknoloji 
trendleri
Geçtiğimiz birkaç yıl, neredeyse 
her sektörü etkileyen temel 
teknoloji trendlerinin ortaya 
çıkmasına tanık oldu. Çok sayıda 
teknolojik gelişme ve değişim, 

ürün ve hizmetleri yeniden 
şekillendirdi. McKinsey de bu 
kapsamda, sektördeki üst düzey 
yöneticiler için rekabet avantajı 
sağlayacak en önemli 5 teknoloji 
trendini belirledi.

1- Uygulamalı yapay zeka
Pek çok sigorta şirketi yapay 
zeka ile denemeler yaparken, 
çok azı yeteneklerini kuruluş 
genelinde gerçek anlamda 
ölçeklendirebildi. AI daha yaygın 
hale geldikçe ve algoritma 
oluşturma metalaştıkça, 
sigorta şirketleri doğada daha 
öngörülü olmak için temel 
süreçleri daha temelde yeniden 
yapılandırabilecekler. 

Yapay zeka, temel süreçler yapay 
zeka ile etkin hale geldikçe 
dağıtımı, taahhütleri, talepleri ve 
hizmeti kesintiye uğratacak ve 
üretkenliği artıran ve müşterilerle 
daha yüksek kaliteli temas 

Sigortacılık 10 yıl sonra
bugünden çok farklı olacak!
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noktalarına olanak tanıyan 
bir “döngüdeki insan” modeli 
yaratacak. Önde gelen sigorta 
şirketleri ve ekosistem oyuncuları 
ise temel süreçleri yeniden 
yapılandırmaya ek olarak, veri 
ve analizlere dayalı ürünler ve 
hizmetler oluşturmak için yapay 
zekayı kullanacak.

2- Dağıtılmış altyapı
Dünyanın dört bir yanındaki 
sigortacıların önemli teknoloji 
borcu var ve birçok temel 
süreç, kapsamlı şirket içi 
eski teknolojiler tarafından 
ağırlaştırılıyor. Bulut 
olgunlaştıkça, tüm temel 
sistemler için buluta hızlı bir 

geçiş, sigortacıların yeni ürünleri 
piyasaya sürme ve daha iyi 
müşteri hizmetleri oluşturma 
konusunda daha çevik olmalarına 
yardımcı olacak. 

Bulut, inanılmaz derecede 
büyük veri kümelerini tam 
olarak anlamak ve bunlardan 
yararlanmak için gereken bilgi 
işlem gücü türünü etkinleştirmek 
için de kritik olacak. Ekosistemler 
küresel olarak gelişmeye devam 
ettikçe yerel bulut sigortacıları, 
ekosistem düzenleyicileri olarak 
en iyi şekilde konumlanacak ve 
diğerleri arasında müşteriler, 
distribütörler, sigorta 
teknolojileri, sağlık hizmeti 

sağlayıcıları, sigorta şirketleri ve 
reasürörler arasında bir bağlantı 
merkezi görevi görecek.

3- Bağlantının geleceği
IoT’nin daha geniş çapta 
benimsenmesi yaşam, sağlık, 
mülk ve ticari alanlarda 
benzer bir ürünün yeniden 
şekillendirilmesine yol açacak. 
IoT cihazları aracılığıyla 
paylaşılan verilerin sıklığını 
ve özgüllüğünü artırmak, 
müşterilerin ihtiyaçlarını daha 
doğru bir şekilde görmelerine 
ve sigortacıların hem satın 
alma sırasında hem de sürekli 
olarak riski daha iyi anlamalarına 
yardımcı olacak. 5G’nin artan 
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yaygınlığı da bu verilerin 
daha düşük gecikmelerde 
paylaşılmasına olanak tanıyacak 
ve sigorta şirketlerinin 
müşterilere gerçek zamanlı 
hizmetler sunmasını mümkün 
kılacak.

4- Bir sonraki seviye 
süreç otomasyonu ve 
sanallaştırma
Sigortacılar, özellikle back 
office operasyonlarında 
süreçleri otomatikleştirmek 
için uzun yıllardır robotik süreç 
otomasyonuna yatırım yaptı 
ancak gelişen teknolojiler, sigorta 
şirketlerinin ürün ve hizmetlerini 
temelden yeniden düşünmesini 
sağlayacak. Örneğin, endüstriyel 
IoT, talepler gerçekleşmeden 
önce tahmine dayalı bakıma izin 
vermek için ekipmanın gerçek 
zamanlı izlenmesini sağlayabilir. 
Benzer şekilde dijital ikizler ile 3D 
ve 4D baskı da tüm fiziksel hasar 

alanları için talep deneyimini 
dönüştürme potansiyeline 
sunabilir.

5- Güven mimarisi
Farklı alanlardaki sigortacılar, 
hassas müşteri bilgilerini ele 
alıyor. Ürün ve hizmetlerin devam 
eden evrimi ise müşterilerin bu 
bilgilerin daha fazlasını sigorta 
şirketleriyle paylaşmasını 
gerektirecek. Yeni teknolojiler, 
sigorta şirketlerinin riski daha 
etkin bir şekilde yönetmesine 
ve karmaşık müşteri verilerini 
kullanmasına olanak tanıyacak. 
Bu da verilerin taraflar 
arasında daha sık paylaşıldığı 
ve sigortacıların hasarlarda 
daha aktif bir rol oynadığı bir 
“tahmin et ve engelle” sigorta 
modeline geçişte kritik bir 
adım olacak. Blok zinciri daha 
yaygın olarak benimsendikçe, 
sigorta şirketlerinin müşteri 
verilerini güvenli ve tutarlı bir 

şekilde daha etkin bir şekilde 
yönetmesine, kimlik yönetimi ve 
doğrulama gibi mevcut sorunları 
basitleştirmesine yardımcı 
olacak. Sıfır güven güvenliği ve 
benzer yaklaşımlar da sigorta 
şirketlerinin siber saldırılara karşı 
koruma sağlayan esnek ağlar 
oluşturmasını sağlayacak.

Müşteri talepleri önemli 
ölçüde değişiyor ve sigortacılık 
sektörünün diğer hizmetlere 
ve ürünlere ek olarak, “entegre 
müşteri deneyimi” yaratması 
yönünde artan bir baskı var. Bu 
nedenle, sigortacıların dijital 
ekosistemlere ve özellikle belirli 
müşteri ihtiyaçlarına odaklanan 
dijital pazarlara dahil olması, 
aynı zamanda farklı bir müşteri 
deneyimi ve özel sigorta 
çözümleri ile teknoloji destekli 
B2B2C modellerini hayata 
geçirmeleri gerekiyor.
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“Sigortacılar dijital 
dönüşüm çabalarını 
artırarak eski sistemlerini 
modernize edecek”
Son yıllarda her alanda 
dijitalleşmenin etkilerini 
görüyoruz. Sigorta sektörüne 
baktığımızda, sigortalılar özellikle 
mobil cihazlar aracılığıyla dijital 
hizmetlerden yararlanmak istiyor 
ve aynı zamanda gerçek bir insan 
etkileşimine ihtiyaç duyuyorlar. 
Bu nedenle sigortacılar olarak, 
müşterilerimize doğru yerde 
ve doğru zamanda önerilerde 
bulunarak onların risklerini 
minimize etme yaklaşımı 
ile teknolojinin kullanımını 
benimsemeliyiz. Bu kapsamda 
Konut Hasarları departmanımız 
iki ayrı yöntem kullanıyor. 

Dijital Kameralı Ekspertiz 
Uygulaması ile sigortalıların 
konut içerisinde gerçekleşen 
hasarlarını, müşterilerimizi 
eksper için bekletmeden canlı 
video görüşmesi üzerinden 
gerçekleştiriyoruz. WhatsApp 
Business uygulama programlama 
arayüzü (API) teknolojisi ile de 
sigortalıların konut içerisinde 
gerçekleşen hasarlarını 
WhatsApp kanalı üzerinden 
tespit ederek iş süreçlerimizi 
müşterilerimizi yormadan hızlı bir 
şekilde yürütüyoruz.

Pandemi sürecinde sağlıklı 
yaşam anlayışının insanların 
hayatını yönettiği tekrar 
ortaya çıktı. Sağlık teknolojisi 
(healthtech) uygulamaları 
ve iş modellerinin bu süreç 
sonrasında hayatımıza daha 
çok gireceğini ve özellikle 
veri analitiğinin büyük önem 
kazanacağını düşünüyoruz. Veri 
analitiği sayesinde kullanıcıların 
sağlık verileri anlık olarak 
değerlendirilerek onlara özel 
sigorta ürünleri alternatifleri 
yaygınlaşacak. Aynı zamanda 
bu sistemler, gelecekteki ürün 
geliştirme faaliyetleri için düzenli 
veri/bilgi kaynağı olarak da bize 
yardımcı olacak. Bunun gibi 
ürünler sigortacılarla sigortalılar 
arasındaki ilişkiyi işlemsel 
olmaktan çıkarıp birer partnerlik 
ilişkisine dönüştürecek.

Çalışanların katma değerli 
görevlere daha çok 
odaklanabilmesi için yapay 
zeka ve makine öğrenimi gibi 
teknolojilerin kullanımı artacak. 
Kısaca, önümüzdeki yıllarda 
daha fazla sigortacı dijital 
dönüşüm çabalarını artıracak 
ve eski sistemlerini modernize 
edecek. 

“Her kurumun artık bir 
teknoloji şirketi gibi 
düşünmesi gerekiyor”
Artık her kurum, bir teknoloji 
şirketi gibi düşünmek zorunda. 
Dönüşüme ve teknolojik yeniliğe 
ayrılan bütçe, bu hedefleri 
gerçekleştirebilmek için çok 
önemli. Günümüzde müşteri 
deneyimi her zamankinden 
daha önemli. Dolayısıyla 
servis sağlayıcılar, müşteri 
deneyimi yarışını kazanmak 
ve rakiplerinden farklılaşmak 
için en son teknolojiden 
yararlanmalı. 

Biz de Sompo Sigorta olarak 
girişimcilik ekosistemi 
içerisinde yer alan girişimlerle 
iş birliği yaparak canlı 
destek (chatbot/live chat) 
platformumuzu yayına alacağız. 
Bu sayede sigortalılarımız 
aradıkları çözümü müşteri 
temsilcisinin yardımına 
minimum derecede ihtiyaç 
duyarak, self servis bir şekilde 
daha hızlı bulabilecekler.

Sigortacılık sektörünün 2022 trendleri neler olacak? Gelişmeye devam 
eden teknolojiler sektöre ne tür faydalar sağlayacak? Sigorta şirketleri 
yeni teknolojilere uyum sağlamak ve müşteri deneyimindeki iyileşmeler 
için ne tür bir yol izlemeli? Açık sigortacılık çalışma modeli, daha iyi bir 
kullanıcı deneyimi için gerekli mi? Sompo Sigorta Teknolojik İş Çözümleri 
Koordinatörü Bahadır İşgüzerer, sektör oyuncularına ışık tutacak tüm bu 
soruları, bir uzman görüşüyle yorumladı...

Sompo Sigorta Teknolojik 
İş Çözümleri Koordinatörü 
Bahadır İşgüzerer
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“InsurTech girişimciler için 
bir fırsat!”
Finansal teknoloji (fintech) 
alanında açık bankacılıkta 
olduğu gibi sigortacılığın da 
“açık sigortacılık” tarafında 
büyüyeceğine inanıyoruz. 
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de sigortacılık teknolojileri 
(InsurTech) girişimlerinin ortaya 
çıkabilmesi için uygun bir 
zeminin sağlanması ve bu alana 

yatırım yapılması gerektiğini 
düşünüyoruz. Bu alanın halen 
bakir olduğuna ve girişimciler 
için iyi fırsatlar barındırdığına 
inanıyoruz. 

Sompo Sigorta olarak, 
yakın zamanda faaliyetine 
başlayacağımız Sompo Sigorta 
Dojo Girişimcilik Platformu 
kapsamında, yeni nesil 
girişimcilere sağlayacağımız 

uygulama programlama arayüzü 
(API) ekosistemi vasıtasıyla bu 
sürecin bir parçası oluyoruz. 
Platform ile girişimcilerle olan 
bağlantılarımızı ve erişimimizi 
daha da güçlendirerek ve 
InsurTech girişimcilerimizin 
müşteri ve pazar ihtiyaçlarına 
uygun dijital ürünlerin 
üretilmesine destek olmak ve 
sektörün dijital dönüşümüne 
öncülük etmek arzusundayız.
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Netatmo Dış Mekan Kamerası, evinizin güvenliğini akıllı telefonlarınıza 
taşıyor. Akıllı aydınlatma sistemine sahip sirenli dış mekan kamerası, 
ücretsiz video depolama ile abonelik gerektirmeyen bir hizmet sunuyor. 
Mülkünüzde bilinmeyen bir kişi veya araç tespit edildiğinde akıllı telefonu-
nuza gerçek zamanlı bildirimler gönderen akıllı kamera insanları, hayvanla-
rı, araçları ve zararsız hareketleri de ayırt edebiliyor. Gereksiz bildirimlerde 
bulunarak sizi endişeye sevk etmiyor; aksi bir durumda ise sireni ile sizi 
uyarırken davetsiz misafirleri de caydırıyor. “Alert Zone” özelliği ile izlemek 
istediğiniz alanları tanımlayabilirisiniz. Böylelikle köpeğiniz bahçeye her 
girdiğinde harekete geçmenize de gerek kalmaz.

Kol saatleri ve deri kayışlar yüzyıllardır ayrılmaz bir ikili olmuştur. Deri kayış seven Apple Watch sahipleri 
için Bellroy’un akıllı saat kayışları da teknolojiye ‘old-school’ bir yorum getiriyor. Saate gerçek bir klasik 
görünüm kazandıran deri kayış üzerindeki elastomer taban, saatin bileğinizde kaymasını engellerken nefes 
alabilirliği sayesinde de asla cildinizi terletmiyor. En yeni görünen Apple Watch ile güzel bir tezat oluşturan 
bu fenomen, Apple Watch’a eskimiş bir görünüm kazandırıyor. Bellroy’un Apple Watch kayışları siyah, ba-
zalt grisi, kobalt mavisi, İngiliz yarış yeşili ve taba olmak üzere 5 renkte geliyor ve 3 yıl garanti ile dünyanın 
her yerine gönderiliyor.

Termoslar içeceğinizi sıcak tutsa da 3-4 saat sonra lezzetini ve içeri-
sindeki antioksidanları kaybeder. Sıradan bir termos kadar portatif 

olan Qterra Craft ise taze içecekler sunmak için tasarlandı. Kahve 
veya çayı yeni demlenmiş gibi hissettiren bu termos oldukça da 

akıllı. Termosun kapağında, çay yapraklarını veya kahve telvesini 
haznesinde tutan teleskopik bir Q-Brew Basket bulunuyor. İçi 
sıcak su ile doldurulan termosun kapağı çevrildiğinde hazne 
kabın içine doğru uzanıyor. İçeceğinizi tüketmeden birkaç da-
kika önce, kapağı çevirip içeceğinizin demlenmesini bekleyin. 
Demleme işleminin ardından kapağı tekrar çevirin. Böylelikle 
kullanılmış yapraklar veya telveler hava geçirmez bir conta ile 
sabitlenmiş olarak kapağa hapsedilecek ve içeceğiniz en taze 

haliyle hazır olacak.

Nikon Coolpix 100’e modern bir 
‘telekonferans’ yorumu

Deri Apple Watch kayışları 
teknolojiyi ve nostaljiyi bir araya getiriyor

Sıcak içecekler 2 hamleyle 
en taze şekilde hazır!
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Yakın zamanda elektrikli SUV otomobili iX’i piyasa süren 
BMW, yeni konsept aracı XM’i de tanıttı. BMW XM konsepti, 
şirketin çift turbo şarjlı V-8 motorunu kullanan plug-in-hibrit 
destekli bir otomobil. 750 beygir gücüyle de en güçlü M paket 
olma özelliğine sahip bu araç, ince gündüz yanan farları ve yatay 
böbrek ızgaraları ile agresif bir görünüm kazanıyor. BMW M’in tasa-
rım sorumlusu Marcus Syring, sürücü ve yolcuların rock yıldızı gibi his-
setmelerini istediği için deri ve kadife malzemelerin kullanıldığı spor koltuklar 
tasarlamış. Orta kısım kontroller ve havalandırmalar, M logosu gibi üçlü bir grup halinde 
dizili olan otomobilin 2022 yılında üretim bandına çıkması ve Güney Carolina, Spartanburg’da 
üretilmesi tahmin ediliyor.

Yakınlarımızla program yapmaktan evdeki günlük işlerimize kadar 
birçok konuda hava durumu bilgisi belirleyici bir faktördür. 
Netatmo Akıllı Yağmur Göstergesi ise hava şartlarına hazırlıksız 
yakalanmamak için harika bir cihaz! Netatmo yağmur ölçeri, 
hava durumu istasyonunun iç mekan modülüne 100 metre 
mesafeye kadar yerleştirdikten sonra, ölçer tarafından top-
lanan veriler sayesinde zaman içindeki yağış değişikliklerine 
erişebilirsiniz. Aynı zamanda, yağış başladığında akıllı telefo-

nunuza özelleştirilmiş bildirimler alabilirsiniz. Yüksek kaliteli, UV 
ışınlarına dayanıklı plastik kaplaması sayesinde güneş ışığına, 

dolu ve kuvvetli rüzgara karşı üstün performans sergileyen bu 
cihaz ile hayatınızı kolaylaştırın!

Duştan sonra havluyla sarılmadan önce üşüdüğünüz o birkaç dakikayı 
bilirsiniz... Bir vücut kurutucusu olan Air Spa, işte o korkunç birkaç 
dakikayı tamamen ortadan kaldırıyor! Uzun ve dikey görünüme sahip 
bu cihaz, vücudu kurutmak için dışarı hava üflüyor. Peki, ‘Air Spa’nın 
spa kısmı nerede devreye giriyor? Cihazdaki “hava delikleri” birden fazla 
katmana sahip ve tercihe göre dikey veya yatay olarak yerleştirilebiliyor. 
Böylece farklı açılardan ve konumlardan hava üfleyerek bir masaj veya 
spa deneyimini taklit ediyor. Air Spa’nın yüksekliği ise her yaştan kullanıcı 
için oldukça ideal. Günlük banyo deneyimini tamamen değiştiren Air Spa, 
türünün tek örneği bir cihaz!

İşte BMW’nin en güçlü 
otomobili!

Kötü hava koşulları planlarınıza 
engel olmasın

Hava üfleyen bu yenilikçi cihaz 
ile havlulara veda edeceksiniz
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Cilt dokusunu kan damarlarına ve 
sinir hücrelerine dönüştürebilen 
bir silikon cihaz, prototipten 
seri üretime geçme izni almayı 
başardı. Indiana Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’ndeki araştırmacılar 
tarafından geliştirilen ve çeşitli 
sağlık sorunları olan insanlar 
için bir tedavi olarak kullanmaya 
başlanacak bu cihaz sayesinde, 
yaraları iyileştirmek veya organlar, 
kan damarları ve sinir hücreleri 
dahil olmak üzere yaşlanan 
dokuların işlevini eski haline 
getirmek mümkün oluyor.

Doku nanotransfeksiyon adı verilen 
teknoloji, belirli genleri 1 saniyeden 
daha az bir sürede iletmek için 
zararsız bir elektrik kıvılcımı 
uygulayarak doku işlevini yeniden 
programlayabilen, invazif olmayan 
bir nanoçip cihazı. Bölgeye yeni 
bir genetik kod enjekte ederek 
cilt hücrelerinin tedavi için ihtiyaç 
duyduğu herhangi bir hücre 

tipine dönüşmek üzere “yeniden 
programlanan” cihaz, laboratuvar 
çalışmalarında, ağır yaralanmış bir 
bacağı onarmak için deri dokusunu 
kan damarlarına başarıyla 
dönüştürdü. Deri hücreleri vasküler 
hücreler olmak üzere yeniden 
programlandı ve iki hafta içinde 
hasarlı bacaklar kurtarıldı.

Bu küçük silikon çip sayesinde 
canlı vücut parçalarının işlevini 
değiştirmenin mümkün hale 
geldiğini belirten teknolojinin 
mimarları, doku nanotransfeksiyon 
çiplerinin tam olarak nasıl 
üretileceğine ilişkin hazırladıkları 
raporun, diğer araştırmacıların da 
rejeneratif tıptaki bu yeni gelişmeye 
dahil olmalarını sağlayacağını 
söylüyor. Araştırmacılar bu üretim 
bilgisinin, bir gün dünya çapında 
birçok ortamda klinik olarak 
kullanılacağı umuduyla çipin daha 
da geliştirilmesine destek olacağını 
belirtiyor. Çipin nanofabrikasyon 

sürecinin tipik olarak 5 ila 6 
gün sürdüğünü ve bu raporun 
yardımıyla, teknik olarak uzman 
herkes tarafından başarılabileceğini 
dile getiriyorlar.

Teknoloji şu anda felçten 
kaynaklanan beyin hasarını 
onarmak veya diyabetin neden 
olduğu sinir hasarını önlemek 
ve tersine çevirmek gibi farklı 
tedavi türleri için yeniden 
programlamak adına kullanılıyor. 
Çip için bir yıl içinde FDA onayı 
almayı umduklarını söyleyen 
araştırmacılar, FDA onayını aldıktan 
sonra cihazı hastaneler, sağlık 
merkezleri ve acil servislerdeki 
hastalar da dahil olmak üzere 
insanlarda klinik araştırmalar için 
ve ayrıca ilk müdahale ekipleri 
veya ordu tarafından diğer acil 
durumlarda kullanılabilmesini 
amaçlıyor.

Yenilikçi silikon nanoçip ile
biyolojik dokular yeniden 
programlanabilecek
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I&O liderlerinin değişimi 
özümsemesi değil, yönlendirmesi 
gerektiğini söyleyen analist firması 
Gartner’a göre, liderlerden giderek 
daha fazla dağıtılan bir iş gücü için 
her yerden daha fazla uyarlanabilir 
ve esnek hizmet sunmaları 
bekleniyor. Bu da liderlere, altyapı 
ve operasyon (I&O) kararlarında, 
bu yılın trend teması olan iş 
gereksinimlerine daha yakından 
bağlayacak eylemlerde bulunma 
konusunda baskı yapıyor.

Gartner, bu noktada liderlerle tam 
zamanında altyapı, dijital yerliler 
ve yönetim birleşimini ve daha 
fazlasını kapsayan altyapı ve 
operasyonların 2022 trendlerini 
paylaşıyor:

Trend 1: Tam zamanında 
altyapı
Altyapının devreye alınabileceği 
hız, doğru altyapıyı doğru yere 

(ortak yerleşim, veri merkezi, 
uçta ve daha fazlası) yerleştirmek 
kadar önemli hale geliyor. ‘Tam 
zamanında üretim’ teriminden 
esinlenen ‘tam zamanında 
altyapı’ eğilimi ise altyapı dağıtım 
sürelerini azaltmanın yanı sıra, 
kurumsal ihtiyaçlara ve her 
yerde operasyonlara yanıt verme 
becerisini artırmayı amaçlıyor. 
Gartner, işletmelerin ileriye dönük 
hizmet sağlayıcılarla karşılaştırıp 
pazarlık yaptıklarında bunun 
farklılaştırıcı bir faktör olmasını 
bekliyor.

Trend 2: Dijital yerliler
Dijital yerli şirketler, araç paylaşım 
uygulamaları veya dijital dağıtım 
hizmetleri gibi genel bulut ve diğer 
dijital yetenekleri en başından iş 
modellerinin bir parçası haline 
getiren şirketlerdir. Bu şirketler, 
yeni müşteriler kazanmak ve 
pazar payını artırmak adına dijital 

varlıklardan para kazanmak 
için farklı gelir yaklaşımlarını 
birleştiriyorlar ve pandeminin 
başlangıcından bu yana daha 
yaygın hale geldiler. 

Gartner’a göre, geleneksel 
I&O kuruluşlarının, pandemi 
sırasında başarılı olan dijital yerli 
muadillerinden yararlanarak çevik, 
yenilikçi ve rekabetçi teklifler 
üretmeleri veya yapabilenlere 
katılmaları için bir fırsat var. I&O 
liderlerinin bir ‘katıl ya da rekabet 
et’ ikilemiyle karşı karşıya olduğunu 
söyleyen analist firması, 2025 
yılına kadar inovasyonu görmezden 
gelen I&O liderlerinin yüzde 
70’inin eski sistem desteği için 
ötekileştireleceğini öngörüyor.

Trend 3: Yönetim birleşmesi
Bu eğilim, BT hizmet yönetiminden 
(ITSM) yapay zeka operasyonlarına 
(AIOps) ve daha fazlasına kadar 

Gartner, I&O liderlerinin önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde hazırlanmaya 
başlaması gereken 6 altyapı ve operasyon eğilimini vurguladı.

Gartner’dan 
2022 yılında
öne çıkacak
I&O listesi!
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giderek artan sayıda yönetim ve 
izleme aracının tek ve kapsamlı 
bir araçta bir araya getirilmesi 
ihtiyacını yansıtıyor. Bu tür bir 
entegrasyon, sistem bileşenlerinin 
ve verilerin daha hızlı ve kolay bir 
şekilde birleştirilmesini sağlayan, 
iş birleştirilebilirliğinin üç alanından 
biri olan birleştirilebilir teknolojilerin 
benimsenmesinde vazgeçilmezdir.

‘2022 Gartner CIO ve Teknoloji 
Yönetici Anketi’ne göre, 
yüksek düzeyde birleştirilebilir 
kuruluşların yüzde 58’i veri, 
analitik ve uygulamalar için 
entegrasyon yetenekleri geliştiriyor. 
Bu kuruluşlar, geçtiğimiz yıl 
emsallerine veya rakiplerine 
kıyasla daha iyi iş performansı 
bildirdi. Analiz firmasına göre, 
I&O liderleri mevcut yönetim 
aracı kullanımlarının envanterini 
çıkararak ve I&O çevikliğini 
geliştiren ve optimum iş sonuçlarını 
yönlendiren daha değerli, her şey 
dahil bir portföy oluşturmak için 
birleştirilebilirliği tüm teknoloji yığını 
boyunca genişletebilir.

Trend 4: Verilerin yayılması
Veriler çeşitlilik, hız ve hacim 
olarak çoğalmaya devam edecek. 
İşletmeler veri toplama ve tutma 
çabalarını genişletmeye devam 
ettikçe de I&O liderleri kurum 
verilerinin işlenmesi, saklanması ve 
yasal gereklilikleri ile ilgili politikalara 
rehberlik etmede etkili olacak.

Gartner, I&O liderlerinin iş gücünün 
veri okuryazarlığını genişletmek ve 
kuruluş genelinde veri yönetimini 
etkin bir şekilde desteklemek 
için baş veri sorumlusuyla yakın 
bir şekilde çalışması gerektiğini 
belirtiyor.

Trend 5: İş zekası
I&O liderleri, BT yetenek açığı 
tarafından tehdit edilen, yeni 
beceriler gerektiren, hızla değişen 
ve dağıtılan bir teknoloji ortamına 
rehberlik ediyor. Yakın tarihli 
bir Gartner anketine göre, I&O 
liderlerinin yüzde 64’ü geçen yılki 
en büyük zorluklarından biri olarak, 
yetersiz beceri ve kaynaklara 
işaret ediyor. Teknik becerilerin 

raf ömrünün kısaldığını söyleyen 
Gartner, I&O işlevinden yaptıkları 
iş için daha fazla iş sağlaması 
istendiğinden, kuruluşların teknik 
derecelerden ziyade iş geçmişine 
sahip yeni I&O çalışanları aradığını 
bildiriyor. Analist firma, 2025 
yılına kadar CIO’ların açık I&O 
lideri pozisyonlarının yüzde 65’ini 
I&O deneyimi olmayan kişilerle 
doldurmasını bekliyor.

Trend 6: Kariyer 
merdivenleri
İş zekası eğilimine benzer şekilde 
I&O, iş yükleri ve eski teknik 
beceriler tarafından yönlendirilen 
tek alanlı kariyer yollarından 
uzaklaşıyor. Öyle ki Gartner’ın 
‘Talent Neuron’ verilerine göre, 
2018’de ortalama bir I&O iş 
ilanındaki becerilerin yüzde 
29’una 2022 yılına kadar ihtiyaç 
duyulmayacak. Bu durumun, I&O 
ekipleri yerel düşünceden uzaklaşıp 
iş birlikçi bir ortamı teşvik etmeye 
doğru ilerledikçe, onlara çok daha 
fazla fırsat yaratması bekleniyor.
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Araştırma firması Forrester’ın 
yeni bir raporuna göre hız, 
proaktiflik ve iş birliği siber 
güvenliğin temel unsurları. Birleşik 
bir saldırı yüzeyi savunması da 
sağlayan bu bileşenlerin ancak 
otomasyon ve güvenlik sistemiyle 
de desteklenmesi gerekiyor. 
Bu nedenle güvenlik liderlerinin 
herhangi bir birleştirme eksikliğini, 
verilere yavaş erişimi ve işlevsel 
siloları ele alması önem arz ediyor. 
Aksi takdirde, tehdit yanıtları ya 
çok yavaş olabilir ya da tamamen 
başarısız olabilir.

Veri erişimi savunma 
çabalarını engeller
Forrester bu bulguları, 300’den 

fazla sektörler arası güvenlik 
lideriyle yaptığı bir anketten bildirdi. 
Anket, veri erişiminin genellikle 
savunma ve iyileştirme çabalarını 
engellediğini, proaktif adımlar 
atmak yerine güvenlik personelinin 
öncelikle olaylara müdahale ettiğini 
ve bilgi silolarının norm olmaya 
devam ettiğini buldu.

Ankete katılanların yüzde 24’ü, 
tüm tehdit istihbaratına/uzlaşma 
göstergelerine (IOC’ler), güvenlik 
operasyonları verilerine, olay 
müdahale yapıtlarına ve güvenlik 
açığı verilerine sınırsız erişim 
bildirirken, yüzde 71’i bu sistemlere 
doğrudan erişimin zor olduğunu 
söyledi. Diğer taraftan, katılımcıların 

yüzde 64’ü güvenlik operasyonları 
merkezi (SOC), olay müdahalesi ve 
tehdit istihbarat ekipleri arasında 
siber tehdit istihbaratı paylaşımının 
sınırlı olduğunu belirtirken, yüzde 
41’i olay müdahale yapıtlarına ve 
güvenlik operasyonları verilerine 
erişmek için diğer ekiplere 
güvendiğini paylaştı.

Raporda ayrıca şu bulgular da 
yer aldı: Güvenlik izleme yüzde 
86 oranında, olay müdahalesi ise 
yüzde 40 oranında uygulanıyor. 
Ekipler arası iş birliği, katılımcıların 
yüzde 55’i için bir yük ve yüzde 
47’si siber güvenlik ekibinde veri 
silolarıyla mücadele ediyor. Siber 
tehditlere yavaş yanıt verme oranı 

Forrester tarafından hazırlanan yeni bir rapor hız, proaktiflik ve iş birliğinin 
birleşik bir saldırı yüzeyi savunması sağladığına dikkat çekiyor.

Siber güvenliğin temel unsurları:
Hız, proaktiflik ve iş birliği
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yüzde 60 iken, katılımcıların yüzde 
51’i yüksek azaltma maliyetlerine 
ve/veya artan harcamalara sahip. 
Güvenlik düzenleme, otomasyon 
ve yanıt (SOAR) teknolojileri, 
kurumların yüzde 83’ün ilgisini 
çekiyor ve yüzde 28’i bu yıl SOAR 
çözümlerini uygulamayı planlıyor.

Olay müdahale sıkıntıları
Anket, gelişmiş tehdit algılama ve 
olay müdahalesinin önümüzdeki 
12 ay için kurumsal siber güvenlik 
hedefi olarak en üst sırada 
yer aldığını ve bunu güvenlik 
süreçlerinin otomasyonu ve 
birleştirme çabalarının izlediğini 
kaydetti. 

Ne yazık ki ankete katılan firmaların 
çoğu, daha gelişmiş tehdit yönetimi 
araç setlerinin ve işlevlerinin 
uygulanmasının geciktiğini söyledi. 
Bu gecikme, giderek daha dinamik 
hale gelen saldırı yüzeylerini 
ele alma çabalarını engelleyen 
faktörlerden biridir. Buradaki temel 
sorun, kuruluşların yalnızca birlikte 
iyi çalışmayan farklı güvenlik 
araçlarını kullanmaları değil, aynı 
zamanda bağlantısız süreçlere ve 

ekiplere de sahip olmalarından 
kaynaklanıyor. Günlük görevlerdeki 
pürüzleri ortadan kaldırmak için de 
iş birliğinin iyileştirilmesi gerekiyor.

Siber saldırganlarla savaşmak 
yerine, organizasyon içindeki 
bireysel ekiplerin saha savaşları 
yürüttüğü mevcut durum; 
depolama, geliştirme, uygulamalar, 
bilgi işlem, ağ oluşturma, veritabanı 
ve güvenliğin tamamen ayrı 
ekipler olduğu ve genellikle çapraz 
amaçlarla çalıştığı eski günlere 
kadar uzanıyor. Takım uzmanlığının 
daha az belirgin olduğu 
bugünlerde, mevcut süreçler bazen 
daha yakın iş birliğini kısıtlıyor. 
Tüm bunlar, tehdit algılama ve olay 
müdahalesinin iyileştirilmesini de 
engelliyor.

Güvenlik araçları ve BT 
arasındaki sinerji eksikliği
Otomasyona yönelik çabalar 
bazen bazı organizasyonlarda 
var olabilecek kültürel ve süreç 
karışıklıklarıyla ters düşüyor. Öyle 
ki güvenlik liderlerinin yüzde 
60’ının, olay müdahale taktiklerini 
otomatikleştirmekte ve sektörler 

arası tehdit istihbaratı paylaşımına 
girmekte zorlandıklarını 
belirtmesinin nedenlerinden biri de 
muhtemelen budur. Benzer şekilde, 
liderlerin yüzde 53’ü de güvenlik 
aracı çıktısını düzenlemeyi zor 
bulduğunu söylüyor.

Bir Forrester analistine göre, BT 
içindeki güvenlik araçları ve ekipler 
arasındaki sinerji eksikliğinin 
zaman ve kaynak kullanımı 
üzerinde olumsuz bir etkisi var. 
Saldırı yüzeyleri büyüdükçe ve 
pazarda boyut kazandıkça da 
kuruluşların koordineli ve toplu bir 
savunmaya sahip olması gerekiyor. 
Analist hem olay müdahalesine 
hem de silolara ilişkin tespitler 
de dahil olmak üzere, veri erişim 
engellerinin devam etmesine izin 
verilirse, ciddi iş etkileri ortaya 
çıkacağını söylüyor.

Forrester da bu noktada, 
kuruluşların SOAR uygulamasını, 
birleşik bir güvenlik platformuna 
giden yolu açmayı ve tehdit 
istihbaratının daha güçlü 
kullanımını düşünmelerini öneriyor.
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Yapay zeka yazılım pazarı, yapay 
zeka sistemleri oluşturmak için 
kullanılan yazılımların yanı sıra, 
bilgisayarlı görme yazılımı gibi 
içlerinde yapay zeka bulunan 
uygulamaları kapsıyor. Araştırma 
firması Gartner’ın AI yazılım tahmini 
ise potansiyel iş değeri miktarını, 
iş değerinin zamanlamasını 
ve kullanım vakalarının nasıl 
büyüyeceğini tahmin etme riskini 
ölçen kullanım senaryolarını içeriyor. 
Bu kapsamda yeni bir araştırma 
yapan Gartner, 2022’de yapay zeka 
yazılım harcamaları için ilk beş 
kullanım senaryosu kategorisinin 
bilgi yönetimi, sanal asistanlar, 
otonom araçlar, dijital iş yeri ve 
kitle kaynaklı veriler olacağını 
tahmin ediyor. Bu kategorilerden 
bilgi yönetimi en yüksek büyümeyi 
görürken, onu otonom araçlar ve 
dijital iş yerleri takip ediyor.

Gartner’a göre, yapay zeka yazılım 
pazarı hızlanıyor ancak uzun 
vadedeki yörüngesi, işletmelerin 

yapay zeka olgunluklarını 
geliştirmelerine bağlı olacak. 
Kullanım durumlarının dikkatli 
seçimi de başarılı AI iş sonuçlarını 
belirleyecek. Önemli iş değeri 
sağlayan ancak riski azaltmak için 
ölçeklenebilen kullanım senaryoları 
ise yapay zeka yatırımının iş 
paydaşlarına etkisini göstermek için 
kritik öneme sahip olacak.

Yapay zeka teknolojilerine ve ilgili 
pazar büyümesine olan talebin, 
kurumsal taleplerle yakından ilişkili 
olduğunu söyleyen Gartner, “2022 
CIO ve Teknoloji Yönetici Anketi”nde 
CIO’ların yüzde 48’inin yapay zeka 
ve makine öğrenimi teknolojilerini 
önümüzdeki 12 ay içinde 
devreye aldıklarını veya dağıtmayı 
planladıklarını belirtmesiyle, 
işletmelerin yapay zekaya güçlü bir 
ilgi göstermeye devam ettiğini tespit 
etti. Ancak analistler, AI dağıtımının 
gerçekliğinin çok daha sınırlı 
olduğunu belirtiyor.

Gartner araştırması ayrıca, 
kuruluşların genellikle yapay zeka 
ile denemeler yaptığını ancak 
teknolojiyi standart operasyonlarının 
bir parçası haline getirmekte 
zorlandıklarını buldu. Gartner’a 
göre dünya çapındaki kuruluşların 
yarısının, analist firmasının “istikrar 
aşaması” olarak tanımladığı AI 
olgunluk seviyesine ulaşması 2025 
yılına kadar sürecek.

AI olgunluğundaki ilerlemeler, 
özellikle veri ve analitikle ilgili 
teknoloji kategorisinde artan 
harcama nedeniyle de AI yazılım 
gelirini artıracak. Analistler, yapay 
zekayı benimseme konusundaki 
isteksizliğin, yapay zekaya olan 
güven eksikliğinin ve yapay zekadan 
iş değeri sağlamadaki zorlukların 
neden olduğu bir olgunluk 
gecikmesinin, harcama ve gelir 
üzerinde buna karşılık gelen bir 
yavaşlama etkisine sahip olacağını 
belirtiyor.

Gartner, dünya çapında 
yapay zeka yazılım 

gelirinin 2022’de 
toplam 62,5 milyar 

dolara ulaşarak, 
2021’e kıyasla 

yüzde 21,3 
artacağını 

tahmin 
ediyor.

AI yazılım geliri
62,5 milyar dolara ulaşacak
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Başarılı organizasyonlar için 
her zaman temel bir ilke olan 
adaptasyon, dünyanın son iki 
yılda karşılaştığı belirsizlikle 
birlikte, kalitenin ön plana 
çıkması için daha da önemli hale 
geldi. Tüm sektörlerde dijital 
dönüşüm büyümeye devam etti 
ve işletmelerin dijitalleştirilmiş 
bir çalışma ortamının faydalarını 
deneyimlemeleri için daha fazla 
fırsat yarattı. Bu fırsatlar, özellikle  
robot teknolojisinin ilerlemesiyle 
imalat endüstrisi için daha verimli 
bir geleceğe yön veriyor. Tokyo 
merkezli bir şirket de gelecek yıl 
sanayi sektörünü şekillendirecek 5 
robotik trendini sıralıyor:

Yapay zeka yardımıyla daha 
akıllı robotlar
Robotlar daha akıllı hale geldikçe 
verimlilik seviyeleri ve her birimde 
görev aldığı süreçlerin sayısı artıyor. 
Birçok AI özellikli robot, süreçleri 

ve görevleri gerçekleştirirken 
öğrenebilir, veri toplayabilir ve 
ilerledikçe eylemi iyileştirebilir hale 
geliyor. Benzer robotların daha 
akıllı versiyonları ise makinenin 
iç sorunları tanımlayabildiği ve 
insan etkileşimi olmadan kendi 
kendini onarabildiği “kendi kendini 
iyileştirme” özelliklerine bile sahip 
oluyor.

Yapay zekanın bu gelişmiş 
seviyeleri, tıpkı bir insan çalışanın 
yaptığı gibi robotik iş gücünü 
çalışırken, öğrenirken ve sorunları 
çözdükçe artırma olasılığı ile 
gelecekteki endüstriyel sektörlerin 
nasıl dönüşeceğine dair vizyoner bir 
bakış açısı sağlıyor.

Ortamı ilk sıraya koymak
Her seviyedeki kuruluş, günlük 
uygulamalarının çevresel etkilerine 
öncelik vermeye başlıyor ve bu 
yaklaşım kullandıkları teknolojiye 

de yansıyor. 2022 yılının robotları, 
şirketler aynı anda süreçleri 
iyileştirip karlarını artırırken karbon 
ayak izlerini azaltmaya çalıştıkları 
için çevreye vurgu yapılarak 
yaratılıyor.

Modern robotlar aynı zamanda, 
ürettikleri iş daha doğru ve kesin 
olabileceğinden, genel kaynak 
kullanımını azaltıyor. Bu nedenle 
de insan hatasını ve bir hatayı 
düzeltmek için kullanılan ek 
malzemeyi ortadan kaldırıyor. 
Yenilenebilir enerji ekipmanlarının 
üretiminde rol alan robotik 
teknolojisi, harici kuruluşlara enerji 
tüketimini iyileştirme fırsatı da 
sunuyor.

İnsan-robot iş birliklerini 
geliştirmek
Robotların ve insanların ortak 
bir alanda çalışması, robotların 
insanların hareketlerine gerçek 

Çok işlevli cihazlar sunan Tokyo merkezli bir şirket, 2022 yılında üretim 
sektörüne yön verecek 5 endüstriyel robotik trendini listeledi.

Dijital dönüşümün
5 endüstriyel robotik trendi!
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zamanlı olarak yanıt vermeyi 
öğrenmesiyle, görevlerin yerine 
getirilmesinde daha büyük bir 
sinerji sağlar. Bu güvenli bir arada 
bulunma ise bir insanın makineye 
yeni malzemeler getirmesi, 
programlarını değiştirmesi veya yeni 
sistem çalışmalarını denetlemesi 
gerekebileceği ortamlarda 
görülebilir.

Birleşik bir yaklaşım aynı 
zamanda daha esnek üretim 
süreçlerine izin vererek robotların 
monoton, tekrarlayan görevleri 
tamamlamasına ve insanların 
gerekli doğaçlama ve değişimi 
sağlamasına izin verir. Daha akıllı 
robotlar ise insanların etrafta 
çalışması için daha güvenli bir 
seçenektir. Bu robotlar, insanların 
yakınlarda olduğunu algılayabilir, 
rotalarını buna göre ayarlayabilir 
veya çarpışmaları ya da diğer 
güvenlik tehlikelerini önlemek için 
hareket edebilir.

Tüm bu nedenlerle otomasyon, 
üretim sürecinin tüm yönlerini 

iyileştirmeye devam ederken, 
insan-makine iş birliğindeki 
artışın 2022’de de devam etmesi 
bekleniyor.

Robotikte artan çeşitlilik
Mühendisler, öncekilerden daha 
küçük, daha hafif ve daha esnek 
olan daha modern tasarımlar 
yaratmak için piyasada mevcut 
olanın sınırlarını zorluyor. Bu 
modernizasyon aynı zamanda, insan 
etkileşimi için robotların kolayca 
programlanmalarını ve optimize 
edilmelerini sağlayan son akıllı 
teknolojiyi de barındırıyor. Birim 
başına daha az malzeme kullanımı 
ise alt çizgiyi düşürmeye ve genel 
üretim maliyetlerini iyileştirmeye 
yardımcı oluyor. Bu nedenle 
2022’deki robotların değişmezlik 
duygusu olmayacak. Bunun yerine, 
amaçlarına en uygun şekilde 
bir dizi tasarım ve malzemeyi 
benimseyecekler. 

Robotik yeni pazarlara 
giriyor
Sanayi sektörü her zaman teknolojiyi 

erken benimseyen sektörlerden 
olmuştur ancak robotların sağladığı 
artan üretkenlik, diğer birçok 
endüstrinin de yeni çözümler 
benimsemesine neden oldu. 
Yiyecek ve içecek, tekstil ve plastik 
imalatında robotik ve otomasyon 
norm haline gelirken, akıllı fabrikalar 
geleneksel üretim hattını tersine 
çeviriyor.

Bu durum, gelişmiş robotların 
fırınlanmış ürünleri tepsilerden 
çıkarması ve rastgele 
yönlendirilmiş gıdaları ambalajlara 
yerleştirmesinden tekstil kalite 
kontrolünün bir parçası olarak, 
tam renk tonlarını izlemeye kadar 
geliştirme sürecinin tüm alanlarında 
görülüyor.

Bulutun yaygın olarak 
benimsenmesi ve operasyonları 
uzaktan yürütme yeteneği ile 
birlikte geleneksel üretim tesisi 
gelecek dönemlerde, sezgisel robot 
teknolojisinin etkileri sayesinde 
yakında bir üretkenlik merkezi haline 
gelecek.
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Turkcell, Türkiye’nin sağlık 
alanındaki en büyük yatırımlarından 
olan şehir hastanelerine üstün 
teknolojisiyle destek vermeyi 
sürdürüyor. Tamamı yerli 
mühendisler tarafından geliştirilen 
kısa adı HBYS olan Hastane Bilgi 
Yönetim Sistemi ile Turkcell, 
hizmet verdiği şehir hastanelerinin 
iletişim ve bilişim altyapılarını son 
teknolojilerle donatarak, uçtan uca 
yönetiyor. Aralarında Yozgat, Adana, 
Elazığ, Eskişehir, Bursa, Başakşehir 
ve Tekirdağ’ın da olduğu 7 şehir 
hastanesinde kurulan dijital altyapı 
üzerinden hastalara kaliteli ve hızlı 
bir şekilde hizmet veriliyor. 

Kurumlara teknoloji çözümleri 
sunan Turkcell Dijital İş Servisleri 
şirketiyle Türkiye’nin en büyük 
dijital hastane altyapı çözümleri 

sağlayıcısı da olduklarını belirten 
Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun 
Özata şunları söyledi: 
“Ülkemiz sağlık alanında büyük 
bir dijital dönüşümden geçiyor. 
Bu noktada biz de teknolojimizle 
bu dönüşümde öncü bir rol 
oynuyoruz. Özellikle Türkiye’nin 
sağlık alanında dünyaya örnek 
gösterilen projelerinden biri olan 
şehir hastanelerinin en büyük 
teknoloji sağlayıcısı olmanın 
gururunu yaşıyoruz. 7 farklı 
ilimizdeki şehir hastanelerini 
teknolojimizle donatarak bu 
alandaki dijitalleşme çalışmalarına 
tüm gücümüzle destek oluyoruz. 
Mühendislerimiz tarafından 
geliştirilen ve hastanelerin 
dijitalleşmesini sağlayan inovatif 
HBYS çözümümüzü önümüzdeki 

dönemde yurtdışına da ihraç 
etmeyi planlıyoruz. Böylece 
ülkemizin adını dijital sağlık 
alanında başarıyla temsil etmeyi 
amaçlıyoruz.”

Turkcell tarafından hayata 
geçirilen ve hizmet verdiği şehir 
hastanelerinde kullanılmakta 
olan HBYS’ye bağlı cihazlar 
entegrasyonlar aracılığıyla 
birbirleriyle haberleşiyor. Hastalarla 
ilgili yapılan her türlü tıbbi test, 
radyoloji görüntüleri, rapor gibi 
işlem ve bilgiler dijital ortamda 
doktorlara ulaştırılıyor. Sistem 
sayesinde hastaların teşhis 
ve tedavi süreçleri hızlanıyor, 
doktorlar tek tuşla hastaların tüm 
sonuçlarına erişebiliyor. 

Bugüne kadar 7 şehir hastanesinin dijital altyapısını üstlenen Turkcell, 
yerli ve milli uygulaması HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) ile şehir 
hastanelerindeki tüm işlemlerin dijital olarak yapılmasını sağlıyor.

Türkiye’nin dijital sağlık dönüşümüne
Turkcell’den büyük destek
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Fidye yazılımları birçok sektörde 
en önemli siber güvenlik endişesi 
haline geldi. Dünya çapında 14 
sektörden yaklaşık 900 kurumsal 
profesyonelin katıldığı bir ankete 
dayanan fidye yazılım çalışması 
da dünya genelinde fidye yazılımı 
saldırıları artarken, kurbanların 
güvenlik çabalarını iki katına 
çıkardığını gösteriyor.

Araştırma, geçen yıl saldırıların 
sayısındaki artışa rağmen, genel 
olarak kurbanların hem şiddet 
hem de süre bakımından sınırlı 
hasar gördüğünü ortaya koyuyor. 
Çalışmada yer alan potansiyel 
mağdurlar hazırlık düzeylerini 
iyileştirirken, kurumların yüzde 
70’i yönetim kurulu ve işletme 
yönetimi düzeyinde bir farkındalık 
artışı olduğunu bildiriyor.

Katılımcıların yüzde 55’i fidye 
yazılımı saldırılarını önemli 
bir hasara yol açmadan önce 
önlemek için proaktif önlemler 
alırken, yüzde 38’i saldırıları ciddi 

bir kesintiye neden olmadan 
önce engellediğini söylüyor. En az 
bir saldırı yaşayan katılımcıların 
yüzde 14’ü ise saldırı sebebiyle 
bir hafta veya daha uzun süre 
operasyonlarını durdurmak 
zorunda kalıyor.

Farkındalığa ek olarak, çalışmada 
fidye yazılımı saldırıları sırasında 
hasarı ve süreyi doğrudan en aza 
indiren dört kritik yaklaşım tespit 
edildi:

1. Bütçede ve personelde artış 
olduğunu bildiren çoğu kurum 
içerisinde fidye yazılımına daha 
önce maruz kalmış olanlar, 
daha önce saldırıya uğramamış 
kuruluşlara göre daha fazla 
güvenlik bütçesi (%64) ve 
personel sayısı (%58) ayırıyor. 
Saldırı yaşamamış olanlar ise 
eskiye göre daha fazla güvenlik 
bütçesi (%55) ve personel 
sayısına (%37) odaklanıyor.
2. Ankete katılanların çoğu, 
olay müdahale planlarını fidye 

yazılımı saldırılarını içerecek 
şekilde değiştiriyor ve hatta 
işletmelerinde uygulama 
tatbikatları yürütüyor.
3. Kurumlar daha fazla kaynak 
yatırımı yapıyor ve uç nokta 
algılama, çok faktörlü kimlik 
doğrulama (MFA), ek ağ 
segmentasyonu ve gelişmiş 
yedekleme mekanizmaları gibi 
güvenlik çözümleri ve prosedürleri 
uyguluyorlar.
4. Son olarak, saldırgan siber 
güvenlik testi uygulamalarının 
farkındalığında ve 
benimsenmesinde bir artış 
olduğu görülüyor.

Bu siber güvenlik önlemlerine 
rağmen, kuruluşların yine de 
tetikte olmaları gerekiyor çünkü 
büyüklükleri ne olursa olsun tüm 
şirketlerin fidye yazılımı tarafından 
hedeflenme ihtimali oldukça 
yüksek.

Fidye yazılımı kurbanları, bir saldırıya maruz kaldıktan sonra güvenlik 
protokollerini ve önlemlerini artırma eğiliminde.

Fidye yazılımı saldırılarındaki artış
güvenlik bütçelerini yükseltiyor
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MIT Sloan Management Review 
ve Boston Consulting Group’un 
“İşletmelerde Yapay Zekanın 
Kültürel Faydalar 2021” adlı 
küresel çalışması, yapay zeka 
ile ilgili kültürel ve finansal 
faydaların birbirlerinden 
kaynaklandığını ve yapay zekanın 
şirketlerin etkinliklerini yeniden 
değerlendirmelerine yardımcı 
olduğunu ortaya koydu. Çalışmada 
görüşlerine danışılan yöneticilerin 
yüzde 75’inden fazlası, yapay 
zeka uygulamalarının ekiplerinin 
karar verme sürecini iyileştirdiğini, 
verimliliğinin de kolektif 
öğrenmede (%87), ekip moralinde 
(%79) ve iş birliğinde (%78) 
iyileştirmeler sağladığını bildirdi.

Sektörler arası AI’ın 
benimsenmesinin bu incelemesi, 
hem ekip hem de organizasyon 
seviyelerinde çok çeşitli AI 

ile ilgili kültürel faydaları da 
tanımlıyor:
● Yapay zeka ile ilgili kültürel 
ve finansal faydalar birbirinden 
oluşur. Yapay zekayı kullanmak, 
şirketlerin kuruluşlarında etkili 
olmanın ne anlama geldiğini 
yeniden değerlendirmelerine 
yardımcı olur. Bu da performansı, 
yeni davranışları ve iyileştirilmiş 
sonuçları ölçmek için yeni iş 
hedeflerine giden yeni yolları açıyor.
● Yapay zeka girişimleriyle 
önemli finansal faydalar gören 
anket katılımcılarının, yapay 
zeka kullanmanın bir sonucu 
olarak başarıyı nasıl ölçtüklerini 
değiştirme olasılıkları, böyle bir fayda 
görmeyenlere göre 10 kat daha fazla.
● Yapay zekayı yoğun olarak veya 
süreçlerinin bazı bölümlerinde 
kullanan şirketlerin yüzde 64’ü, 
performansı ölçme ve KPI 
düzenleme şeklini değiştiriyor.

Yapay zeka ile yenilik 
yapmak rekabet gücünü 
artırıyor
Mevcut süreçleri iyileştirmek yerine, 
değer yaratmanın yeni yollarını 
keşfetmek için AI kullanan şirketlerin 
yüzde 59’u, AI kullanmanın 
rakiplerine karşı bitişik sektörlerden 
fırsatları yakalamalarına yardımcı 
olduğuna katılıyor. Raporun 
yazarları, önemli finansal faydalar 
elde eden şirketlerin, genellikle 
yapay zekadan kültürel olarak nasıl 
yararlanacaklarını ve yapay zekayı 
finansal ödüller toplamak için 
nasıl kullanacaklarını öğrenenler 
olduğunu söylüyor. Uzmanlara göre 
başarılı kuruluşlar, yalnızca mevcut 
işlerini ve süreçlerini iyileştirmek 
için yapay zekayı kullanmanın 
ötesine geçti. Artık rekabet avantajı 
yaratmak adına yeni iş fırsatlarını 
ortaya çıkarmak için yapay zekanın 
gücünden yararlanıyorlar.

MIT’nin yeni araştırmasına göre, küresel yöneticiler yapay zeka 
girişimlerinden önemli ölçüde kültürel faydalar görüyor.

BT liderleri yapay zeka girişimlerinden
önemli faydalar görüyor
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Bir bulut bankacılık platformu 
firmasının “Gömülü Finans: 
Bir sonraki dijital devrim için 
savaşı kim kazanacak?” başlıklı 
raporuna göre perakende kredisi 
tek başına, dijital cüzdanların ve 
esnek finans seçeneklerinin daha 
fazla benimsenmesini sağlamak 
için düzenlenmiş perakende 
hizmetlerinin dijitalleştirilmesiyle 
gömülü finansın neredeyse üçte 
birini (%29) temsil ediyor. 

Önümüzdeki 10 yılda gömülü 
finansın sektör alımını da 
belirleyen rapor, kilit sektörlerde 
gömülü finansa yönelik tüketici 
talebinin yüksek olduğunu da 
doğruluyor. Raporun bir parçası 
olarak gerçekleştirilen 3.000 
tüketicinin katıldığı bir anket, 
katılımcıların yüzde 86’sının 
kasiyersiz bir mağazadan yiyecek 
satın almakla ilgileneceğini 
gösteriyor. Bulgular aynı 
zamanda, pandemi sırasında 
herhangi bir yerde finansmanın 

yükselişini ve dijital olarak 
etkinleştirilmiş sektörlerin 
değişen tüketici ihtiyaçlarına 
daha hızlı yanıt verme yeteneğini 
yansıtıyor.

Artan tüketici talebinin yanı 
sıra gömülü finans, bankalar ve 
finans kurumları için muazzam 
bir potansiyele sahip. Ancak 
temel olarak kendi dijital 
tekliflerini oluşturmak ve 
geliştirmek için kuruluşların doğru 
teknolojiye yatırım yapmaları 
son derece önemli. Gömülü 
finans endüstrisinin 2030 
yılına kadar küresel olarak 7 
trilyon dolar değerinde olmasını 
bekleyen çalışma, bu büyümeyi 
yönlendirecek 3 temel eğilimi de 
vurguluyor:

Deneyimin bir parçası olarak 
ödemeler
İşletmeler tekliflerini 
farklılaştırmak, satış 
dönüşümlerini artırmak ve ödeme 

sırasında alıcıları güçlendirmek 
için Şimdi Al Sonra Öde (BNPL) 
gibi esnek ödeme seçeneklerini 
giderek daha fazla kullanıyor.

Satış Noktası (POS) kredi 
finansmanının artan 
popülaritesi
Taksitli, esnek ödemeler ve 
anında kredi seçeneklerinin 
hacmi, 2021’de beklenen yüzde 
20’lik bir artışla son 5 yılda 
önemli ölçüde arttı. Bu, kısa 
vadeli borçlanmaya anında erişim 
için güçlü bir tüketici talebini 
ortaya koyuyor.

Dijital cüzdanların yaygın 
olarak benimsenmesi
Daha fazla insan çevrimiçi ürün 
ve hizmetlere göz atmak, satın 
almak ve ödeme yapmak için 
akıllı telefonlarını kullandıkça, 
dijital cüzdanların 2024 yılına 
kadar e-ticaret ödemelerinin 
yüzde 51’ini oluşturacağı tahmin 
ediliyor.

Perakende sektörünün 10 yıl içinde, gömülü finans pazarının yüzde 49’unu 
oluşturarak 3,5 trilyon dolar değerinde olacağı tahmin ediliyor.

gömülü finans pazarının
yarısını oluşturacak

Perakende sektörü
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Birkaç yıl önce dünya büyük 
bir dijital dönüşüm geçiriyordu 
ve pandemi bu yolculuğu 
hızlandırdı. İşletmeler iş akışlarını 
kolaylaştırmak için IoT, yapay 
zeka, makine öğrenimi, blok 
zinciri, bulut bilişim vb. gibi yeni 
çağ teknolojilerini daha fazla 
benimsemeye başladı. Ancak 
bu durum, güvenlik açığını ve 
riskini de artırdı. Bu teknolojilerin 
benimsenmesi olumlu bir teknolojik 
patlama olmasına rağmen, iş 
sistemlerinin mahremiyeti ve 
güvenliği konusundaki endişeler de 
çoğaldı.

Diğer taraftan, tüm iş gücünün 
uzaktan çalışmasını sağlamak için 
yapılan ani değişimler, risklerin 
ve veri korumayla ilgili zorlukların 
sayısının önemli ölçüde artmasına 
neden oldu. Kuruluşlar, ekiplerinin 
nasıl çalıştığına, çalışanları ve 

varlıkları nasıl koruduklarına daha 
fazla odaklandı. Bu nedenle, ortaya 
çıkan tehditler ve kuruluşların 
güvende kalmasına yardımcı olmak 
için tehdit korumasının gelişimi 
konusunda güncel kalmak çok 
önemlidir.

Siber uzayda güvenlik 
altyapısının güçlendirilmesi
Siber saldırılar eskisinden daha 
karmaşık hale geldi. Güvenliği 
sağlamak için ticari kuruluşların 
atması gereken ilk adım ise riskleri 
ve bunların nasıl yönetilebileceğini 
değerlendirmektir. Büyüklüğüne 
ve sektöre bağlı olarak, kuruluşlar 
siber güvenlik altyapılarını 
güçlendirmek için sağlam bir 
strateji oluşturmalıdır.

Tehdit yönetimi
Siber uzayda çalışmak, güvenlikteki 
kör noktaları içerir. Yüksek riskli 

güvenlik açığı olan tehditleri 
yönetmek, kuruluşlar için en büyük 
önceliktir. Bu tehditleri belirlemek 
ve bunlara karşı korunmak için 
yapay zeka ile geliştirilmiş siber 
güvenlik platformları, karmaşık 
siber saldırılarla karşılaşmak için 
sağlam tehdit yönetim sistemleri 
oluşturur. Bu platformlar, şirketlerin 
tehditleri en uygun zamanda 
belirlemesine, öncelik sırasına 
koymasına ve bunlara karşı 
harekete geçmesine yardımcı olur.

Kimlik yönetimi ve erişim 
kontrolü
Yasal olarak uyumlu ve güvenli bir 
dijital müşteri deneyimi, her işletme 
için dönemin ihtiyacıdır. Sistemin 
verilerini güvende tutmak için 
kimlik yönetimi ve erişim kontrolü; 
iş yeri sistemlerine ve bilgilerine 
herhangi bir erişim izni vermeden 
önce kullanıcıların kimliklerini 

Siber uzayın savunmasız kalması nedeniyle siber tehditleri önlemek, tespit 
etmek ve bunlara yanıt vermek için ağ güvenliği uzmanlarına olan ihtiyaç 
giderek çoğalıyor.

Dijital saldırılar
ağ güvenliği 
uzmanlarına 
olan ihtiyacı
nasıl artırıyor?
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doğrulamak adına bir disiplin 
olarak çalışır. Bu nedenle, modern 
siber güvenlik platformları kimlik 
yönetimi ve erişim kontrolü ile 
risklerin azaltılmasını mümkün kılar.

Uzak iş gücü için güvenlik
Pandemi fiziksel çalışma 
alanlarından uzaktan çalışmaya 
giden bir paradigma kaymasına 
neden oldu. Ayrıca iletişim ve 
teknolojideki gelişmeler, şirketlerin 
sanal araçlar kullanmasını ve 
uzaktan çalışmanın faydalarını 
benimsemesini sağladı. Bu 
durum da her kuruluşun uzaktaki 
iş gücünü siber saldırılara karşı 
savunmak için güçlü bir şekilde 
güvenli bir ağ kullanmasını 
gerektirdi. Evden çalışan iş 
gücünün artmasıyla birlikte, siber 
saldırganlar da sürekli olarak bir 
kuruluşun güvenlik sisteminde 
boşluklar aramaya başladı. Bu 
noktada siber güvenlik platformları, 
işletmelerin eğitim verirken ve 

uzaktaki iş gücünü bilinçlendirirken 
gizli bilgilerin güvenliğini sağlamak 
için bir sistem kurmasına yardımcı 
olur.

Kullanıcı davranışı analizi
Dosyaları taramak ve sisteme 
saldıran virüsleri takip etmek 
için anti-virüs yazılımı kurulu 
olduğu gibi, kullanıcı davranışı 
analitiği de verileri korumak ve 
ihlalleri önlemek için kullanıcının 
etkinliğine odaklanır. Belirsiz 
senaryo göz önüne alındığında 
ise siber güvenlik platformları, 
bilinmeyen tehditleri belirlemede 
içgörü toplamak için verilerin 
potansiyelinden yararlanır. 

Güvenli bulut bilişim
Kuruluşlar bulut sistemlerinin 
güvenliğine de öncelik veriyor. 
Tahminlere göre, işletmelerin 
yaklaşık yüzde 61’i 2020’de iş 
yüklerini buluta geçirdi. Ayrıca, 
kurumsal bulut bilişime yapılan 

harcamalar, 2024 yılına kadar 
küresel BT gelirinin yüzde 14’ünü 
oluşturacak. Bu durum, güvenli bir 
bulut bilişim altyapısı geliştirmek 
için benzeri görülmemiş bir ihtiyaç 
ortaya koydu. Siber güvenlik 
platformları, verileri ve uygulamaları 
olası tehditlerden ve siber 
saldırılardan korumak için yetkisiz 
erişimi önlemek adına güçlü 
uygulamalar kullanır.

Modern ekonomiye ayak 
uydurabilmek için kuruluşların 
esnek bir siber güvenlik altyapısı 
yerleştirmesi gerekiyor. Geleneksel 
işletme operasyonlarından 
çevrimiçi sistemlere olan yaygın 
geçiş, verilerin açığa çıkmasına 
ve potansiyel siber saldırılara yol 
açıyor. Şirketler güçlü bir güvenlik 
altyapısına sahip olsa da riskleri 
azaltmak için siber güvenlik 
platformlarına yöneliyor.
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Sabit fonksiyonlu robotlar, fabrika 
üretim hatlarının ortak bir özelliği 
haline geldi ve arabalardan 
gıda ürünlerine kadar her şeyin 
üretilmesine yardımcı oldu. Bunun 
yanı sıra, otonom teknolojideki 
ilerlemeler, yapay zeka destekli 
mekanik fritözlerden otonom 
endüstriyel tesis denetim birimlerine 
kadar geniş bir yelpazede küresel 
robot talebini beslemeye yardımcı 
oldu. Association for Advancing 
Automation’a (A3) göre Kuzey 
Amerika’daki fabrikalar, yukarıdaki 
avantajlara ek olarak, ihtiyaç 
duydukları insanları bulamadığı 
için otomasyon yarışı içerisinde. 
İşletmeler bu nedenle, 2021’in ilk 
9 ayında bir önceki yıla göre yüzde 
37’lik bir artışla rekor sayıda robot 
sipariş etti.

A3 verilerine göre, robot ve 
otomasyon kullanımının yükselişte 
olduğu otomobil üreticileri gibi önde 
gelen sektörler operasyonlarına 
daha fazla robotu entegre ederken 
tarım, inşaat, elektronik, gıda 
işleme, yaşam bilimleri, metal 
işleme, depolama ve daha fazlasını 
içeren sektörlerde robotlar ilk kez 
ortaya çıktı.

İnsanlar ve makineler arasındaki 
görev dağılımı da değişecek gibi 
görünüyor. Dünya Ekonomik 
Forumu’nun “Mesleklerin Geleceği 
2020” anketindeki katılımcılar, çok 
çeşitli faaliyetlerde robotların, daha 
fazla tekrarlayan veya önemsiz 
görevleri üstlenmesini ve insanları 
daha önemli görevlere odaklanma 
konusunda özgür bırakmasını 

bekliyor. 2025 yılına kadar makine 
işçilerinin tahmini olarak 85 milyona 
ulaşacağı öngörülüyor. Peki, giderek 
otomatikleşen gelecekte, hangi 
roller yaratılacak?

Birçok endüstri sektöründe yapay 
zeka, makine öğrenimi ve büyük veri 
uzmanları ile verileri yorumlayabilen 
analistler ve bilim insanları yüksek 
talep görüyor. Veri, otomasyon ve 
dijital stratejiyle bağlantılı rollerin 
hızla artması gibi, yönetimden 
muhasebe işlevlerine, montaj hattı 
işlerinden banka memurlarına 
kadar birçok geleneksel iş ortadan 
kalkıyor. Ancak Dünya Ekonomik 
Forumu, otomasyonun 58 milyon 
daha fazla iş yaratacağını tahmin 
ediyor.

ABD’li şirketler, personel bulmakta zorlandıkları için 2021’in ilk 9 ayında, 
geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 29 bin robot sipariş etti.

ABD’deki robot işe alma sayısı
rekor seviyede
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Mühendislere ve grafik 
tasarımcılarına yardımcı olan 
3D baskı teknolojisi, sağlık 
sektöründe de çok yönlü 
kullanımlarla kendini gösteriyor. 
Londra’da bulunan Moorfields 
Göz Hastanesi bu konuda 
dünyada bir ilki gerçekleştirdi. 47 
yaşındaki Steve Verze adlı hastaya 
dünyada ilk kez 3D baskılı göz 
nakli yapıldı.

Moorfields Göz Hastanesi 
tarafından yapılan bir basın 
açıklamasında, protezin bir hasta 
için oluşturulan tamamen dijital 
ilk protez göz olduğu belirtildi. 
Diğer alternatiflere kıyasla daha 
gerçekçi olduğunu ifade eden 
sağlık kuruluşu, protez gözün 
“gözbebeği için daha net tanım 
ve gerçek derinliğe” sahip olacak 
şekilde tasarlandığını söyledi.

Diğer protez gözler genellikle göz 

yuvasına gömülen bir disk üzerine 
elle boyanmış bir iristen oluşuyor. 
Ancak hastanenin açıklamasına 
göre bu tasarımlar, ışığın gözün 
“tam derinliğine” geçmesini 
engelliyor. 3D protez göz ise 
daha gerçekçi görünmesinin 
yanı sıra, daha az zararsız doku 
da oluşturuyor. Öte yandan, 
geleneksel protezleri takmak 
için göz yuvasından bir kalıp 
alınması gerekirken 3D protez 
gözü geliştirmek için yuva ayrıntılı 
bir görüntü oluşturmak adına göz 
dijital olarak taranıyor.

3D baskılı ilk göz nakli 
operasyonunda her iki gözün 
de aynı görünmesini sağlamak 
için hastanın işlevsel gözü 
tarandı. Protez göz, baskıları 
tamamlanmak üzere ilk 
önce Almanya’ya gönderildi. 
Daha sonra Moorfields Göz 
Hastanesi’ndeki oküler uzmanı 

tarafından testleri tamamlandı. 
Moorfields Göz Hastanesi, 
3D baskının protez bir göz 
geliştirmek için geçen süreyi 
6 haftadan iki veya üç haftaya 
kadar neredeyse yarıya indirdiğini 
söyledi. Bu operasyon ile daha 
fazla hastayı kapsayan bir 
klinik araştırmanın da yakında 
başlayabileceğini belirttiler.

Moorfields Göz Hastanesi’ndeki 
projenin klinik lideri olan oküler 
onkoloji uzmanı Prof. Dr. Mandeep 
Sagoo yaptığı açıklamada, yeni 
geliştirme yönteminin potansiyeli 
konusunda heyecanlı olduğunu 
belirtti. Ameliyat öncesinde de 
açıklama yapan Sagoo, yaklaşan 
klinik araştırmanın bu yeni 
teknolojinin değeri hakkında 
güçlü kanıtlar sunmasını ve 
hastalar için ne gibi bir fark 
yarattığını görmeyi umduklarını da 
sözlerine ekledi.

Londra’daki bir göz hastanesinde 47 yaşındaki bir hastaya, dünyada ilk kez 
3D baskılı göz nakli yapıldı.

Dünyada ilk kez
3D baskılı protez göz nakli gerçekleşti
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Daha öncesinde 
teknoloji 
ile entegre 
olma kavramı 
genellikle iletişim 
hizmetleri ile 
anılırken artık 
bulut bilişim, 
siber güvenlik, 
IoT, yapay 
zeka, büyük 
veri, makine 
öğrenmesi 
gibi yeni nesil 
teknolojiler ile 
entegre olmak da 
bu dönüşümün 
en kıymetli 
parçalarını 
oluşturuyor.

Geçtiğimiz ay başladığımız yeni 
yazı dizimizin ilk bölümünde, 
sektörlerin ortak olarak dijital 
dönüşüm yolculuklarında 
geçmeleri gereken aşamalardan, 
dönüştürmek istedikleri 
süreçlerden ve başarılı bir 
uygulama için olmazsa olmaz 
kavramlardan bahsetmiştik. 
Devamında dönüşüm süreçlerini 
sektörler özelinde ele alacağımız 
yazı dizisinin ikinci bölümde ise 
üretim sektörüne değer katan 
dijital dönüşüm süreçlerini 
masaya yatırıyoruz...

İlk sektörümüz: Üretim
Üretim sektörü, ülkemizin 
gelişimi açısından en kritik 
sektörlerin başında geliyor. Hem 
gayri safi yurt içi hasılamız içinde 
en büyük paya sahip sektör hem 
de istihdam ve ihracattan aldığı 
pay oldukça yüksek. Üretim 
sektörü aynı zamanda, kendini 
sürekli geliştirmek zorunda 
olan bir sektör. Yoğun rekabetin 
dünyaya yayıldığı bir dönemdeyiz 
ve üretim firmalarının varlıklarını 
sürdürebilmek için operasyonel 
maliyetlerini azaltan ve üretim 
verimliliğini artıran her türlü 
uygulamaya sıcak bakarak 
önceliklendirdiği bir süreci 
yaşıyoruz. Dijital dönüşüm 
yaklaşımı da işte bu alanlarda 
değer üreterek sektörün 
gelişimini sağlayacak önemli 
parçalardan bir tanesi olarak 
çıkıyor karşımıza.

Yeni Nesil Akıllı 
ve Rekabetçi Üretim
Üretim sektörünün 
dönüşümündeki ivmelenmeyi 
artan proje sayılarından da takip 

etmek mümkün. Son dönemde 
özellikle Endüstri 4.0, Dijital 
Süreç Yönetimi, Tedarik Zinciri 
Yönetimi gibi alanlarda yeni nesil 
teknolojilerin de kullanıldığı 
ihtiyaca yönelik çözüm üreten 
projeler oldukça yaygınlaştı.

Örneğin, ilaç sektörünün lider 
firmalarından birinde yaptığımız 
bir projeye bakalım. Üretimde 
olup bitenin izlenememesi, 
beklenmedik duruşlar, duruşların 
nedenlerinin irdelenememesi 
her sanayinin olduğu gibi 
ilaç sanayinin de en büyük 
problemlerinden. Öyle ki bu gibi 
sürekli üretim yapan proseslerde 
1 dakikalık duruşların bile maliyet 
kaybına etkisi çok yüksek. Bu 
projemizde her makineden 
anlık olarak aldığımız verilerle 
OEE’yi gerçek zamanlı hesaplıyor 
ve raporluyoruz. ERP’den 
aldığımız iş emirlerine ve termin 
tarihlerine istinaden üretimin 
hızıyla karşılaştırma yaparak 
termin sapmalarını anında tespit 
edip aksiyon alınması için ilgili 
birimlere alarm üretiyoruz. Duruş 
aralık ve nedenlerini operatörün 
beyanına kalmaksızın tespit 
ediyor ve sınıflandırma yapıyoruz. 
Böylelikle problemin kaynağını 
nokta atışı tespit edebiliyoruz. 

Sadece üretim maliyetleri değil, 
aynı zamanda enerji maliyetlerini 
de takip edebilmek önemli bir 
aksiyon alanı. Turkcell Enerjim 
ürünü ile hat ve makine bazlı 
enerji harcamalarının izlenmesi 
ve sonrasında üretim süreçlerine 
entegrasyonu sayesinde 
enerji harcamalarının analizini 
yapabiliyor, birim ürüne dair 

Süha Bayraktar

Devir değişiyor, 
üretim dönüşüyor!
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tüketim raporlamalarına 
ulaşabiliyoruz. Yüksek harcama 
yapan ekipmanların tespiti ile 
aksiyon önerileri oluşturarak 
enerji faturalarında düşüş 
sağlayabiliyoruz. 

Üretim süreçlerinin yanında, 
destek süreçlerin olmazsa 
olmaz unsurlarının başında 
personeller, forkliftler gibi 
değerli varlıklar geliyor. Turkcell 
Dijital Tesis ürünümüz ile bu 
varlıkların anlık takibini yaparak 
verimlilik artışı sağlarken 
iş kazalarının da önüne 
geçebiliyoruz.

Üretim sahasındaki 
uygulamaların yanı sıra, 
operasyon ve iş süreçlerini 
de optimize edecek çözümler 
sunabiliyoruz. Kendi 
mühendislerimizce geliştirilmişi 
RPA ürünümüz sayesinde 
manuel süreçlerin otomatize 
edilerek operasyon yükünün 
azaltılmasını sağlıyoruz.
Bunların yanında son dönemde 
sıkça karşılaştığımız AR /
VR uygulamaları sayesinde 
üretimin üç boyutlu dijital 
ikizinin oluşturulması, bakım 

ihtiyaçlarının uzaktan güvenle 
yönetimi, interaktif eğitim 
simülasyonlarının oluşturulması 
gibi işleri kolaylaştıran 
uygulamaları hayata 
geçiriyoruz. 

İlaç, gıda, plastik metal 
kalıp işleme, otomotiv yan 
sanayi, tekstil, çimento ve 
daha sayamadığım birçok 
farklı üretim alanında değerli 
kurumlarımızla birlikte 
gerçekleştirdiğimiz bu projeler, 
artık dar kapsamlı demolar 
yerine aktif üretim süreçlerinde 
uygulanmaya başlanan entegre 
projeler olarak yaygınlaşıyor.

Sihirli sözcük: Entegrasyon
Entegrasyon kavramına birkaç 
farklı açıdan bakabiliriz. 
Örneğin, kurumların “teknoloji 
ile entegre” olma becerileri 
dijital dönüşüm konusundaki 
hızlarını şekillendiriyor. Bu da 
değişen rekabetçi dünyadaki 
pozisyonlarını tayin ediyor.
Daha öncesinde teknoloji 
ile entegre olma kavramı 
genellikle iletişim hizmetleri 
ile anılırken artık bulut bilişim, 
siber güvenlik, IoT, yapay 
zeka, büyük veri, makine 

öğrenmesi gibi yeni nesil 
teknolojiler ile entegre olmak 
da bu dönüşümün en kıymetli 
parçalarını oluşturuyor.

Üretim firmalarımızı yeni nesil 
teknolojilere entegre ederken, 
gerek kendi geliştirdiğimiz 
ürünlerimizi gerekse 
ekosistem ile oluşturduğumuz 
çözümleri kullanarak ihtiyaç 
duydukları alanlarda çözümler 
oluşturuyoruz. Bazen bu 
dönüşüm projeleri farklı 
teknolojilerin bir arada 
kullanıldığı ya da çok sayıda 
iş ortağının aynı anda birlikte 
çalışmasını gerektiren projeler 
de olabiliyor. 

Tam bu noktada, dijital 
entegratör şirketimiz Turkcell 
Dijital İş Servisleri aracılığıyla 
müşterilerimize uçtan uca tüm 
hizmetleri Turkcell kalitesi ile 
aynı çatı altında sunuyoruz. 
Konusunda uzman ekiplerimiz 
ve esnek finansal modellerle 
çözüm sunabilme becerilerimiz 
ile müşterilerimize değer 
yaratırken, sizleri de bu 
dönüşümün bir parçası olmaya 
davet ediyoruz.
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