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Analiz firması Gartner, satış 
liderlerinin günümüzün satın 
alma davranışlarına daha iyi uyum 
sağlamak için “orkestrasyonlu 
müşteri katılımı” olarak ifade ettiği 
pazara giriş stratejilerini yeniden 
düşünmeleri gerektiğini söylüyor. 
Analistlere göre orkestrasyonlu 
müşteri katılımı, ticari liderlerin 
hızla gelişen alıcı dinamiklerine 
daha uyumlu stratejilere geçiş 
yapmasına yardımcı oluyor 
ve tüm ticari organizasyonun 
müşterilerle nerede, ne zaman 
ve nasıl karşılanmak istedikleriyle 
buluşabilmesini sağlıyor.

Gartner’a göre, orkestrasyonlu 
müşteri katılımı ise üç temel 
stratejiden oluşuyor:

Durumsal farkındalık: Gartner, 
müşteri durumları giderek 
farklılaştığı için geleneksel 

yaklaşımların daha az etkili 
olduğunu söylüyor. Durumsal 
farkındalık bu noktada, her satın 
alma durumunun benzersiz 
olduğu ancak organizasyonlar 
arasında tekrarlanan kalıplarla 
birlikte inşa ediliyor. Analist firma, 
müşterinin bakış açısını anlamak 
için gayret gösteren ekiplerin, 
rakiplerinden daha iyi performans 
göstereceğini belirtiyor.

Çok kanallı katılım: Çok kanallı 
katılım stratejisi, bir satın alma 
ekibi içindeki tüm paydaşlar 
arasında zamanlamayı, teslimatı 
ve iletişimi düzenlemeye 
yardımcı oluyor. Gartner’a 
göre bu, nihayetinde ticari bir 
karar üzerinde fikir birliğini 
hızlandırmayı destekliyor.

Ticari yakınsama: Çoğu ekip, 
operasyonel verimsizliklere, 

yanlış sıralanmış önceliklere ve 
genel iletişime yol açan işlevsel 
silolara dayalı stratejiler formüle 
etmeye ve planları uygulamaya 
devam ediyor. Gartner analistleri, 
kuruluşların kurumsal silolar 
arasında bir değer yaklaşımı ve iş 
birliği yaratmak için pazarlama, 
satış ve hizmet arasında 
stratejik ve taktiksel uyum 
gerektiren bir ticari yakınsama 
stratejisi izleyerek bu zorlukların 
üstesinden gelebileceğini 
belirtiyor. 

Gartner’a göre bu uygulama, 
ticari paydaşların stratejilerini, 
işlevlerini ve KPI’larını, durumsal 
farkındalık ve çok iş parçacıklı 
katılımı sağlamak için uyumlu 
hale getirirken, gelir üretimini 
hızlandırıyor, maliyet ve 
karmaşıklığı da azaltıyor.

Gartner’a göre, 2026 yılına kadar ticari stratejileri birleştiren B2B 
organizasyonları, %50 oranında gelir artışı gerçekleştirecek.

Dijitalleşme
B2B şirketlerinin 
stratejilerini yeniden 
düşünmeye sevk ediyor
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ABD’li yazılım şirketi Splunk, kıdemli 
liderler ve teknoloji uzmanlarının 
içgörülerini içeren “Splunk 2022 
Tahminleri” raporlarında 4 temel 
alandaki eğilimi ele aldı:

Yönetici ve gelişen 
teknolojiler
COVID-19, dijital dönüşümde 
olduğu gibi iş gücü değişimini 
de hızlandırdı. Bu nedenle, 
her organizasyonun yetenek 
konusunda yeni bir yaklaşıma 
ihtiyacı olacak. Rapora göre, 
sınır bilişim 2022 yılında büyük 
bir ses getirecek ve giderek 
yoğunlaşacak. Uç mimarlar 
üzerinde stratejik eylemlerde 
bulunan bulut sağlayıcılarının bu 
eylemleri, kurumsal ortamların 
doğal bir uzantısı haline gelecek. 
Sınır bilişim, 5G ve artan bilgi işlem 
gücü ile etkinleştirilecek ve 2024’te 
dünyayı değiştirmiş olacak.

Veri güvenliği
Splunk, 2022’de büyük ihlallerin 
meydana gelebileceğini ve siber 
hijyenin bir kuruluşun en iyi 
savunması olacağını söylüyor. 
Çok faktörlü kimlik doğrulama, 
tam yama ve varlık tanımlama 
dahil olmak üzere, tutarlı güvenlik 
uygulamaları büyük ihlallerin 
önlenmesine yardımcı olacak. 
Rapora göre ayrıca, 2022’de fidye 
yazılımları profesyonelleşecek 
ve tedarik zincirini hedeflemeye 
devam edecek.

BT ve gözlenebilirlik
Pandemi odaklı buluta geçiş, 
müşteri deneyiminde ciddi 
boşluklar bıraktı. Gözlemlenebilirlik, 
karmaşık bulut hizmetleri ağlarının 
gerçekte nasıl performans 
gösterdiğini anlamak isteyen 
kuruluşlar için önemli hale 

gelecek ve ekiplere müşteri 
yolculuğunu iyileştirmek için 
verilerini gözlemleme, anlama 
ve bunlara göre hareket etme 
yeteneği sağlayacak. AIOps ve 
gözlemlenebilirlik, 2022’nin sonuna 
kadar ayrılmaz bir şekilde bağlantılı 
olacak.

Kamu sektörü
Özel ve kamu sektörünün 
planlama, tehdit analizi ve savunma 
operasyonları konusundaki 
çabalarını birleştirmek, ulus devlet 
saldırıları da dahil olmak üzere, 
siber tehditlerle mücadele etmenin 
en etkili yoludur. Rapora göre ise 
kamu ve özel sektör iş birliği, uzun 
vadeli başarı için hayati önem 
taşıyacak. Kritik altyapıya yönelik 
tehditler de dahil, en önemli siber 
tehditlere karşı savunma için bu 
yaklaşımı benimsemek zorunlu 
hale gelecek.

Sınır bilişim, siber hijyen, iş birliği ve gözlemlenebilirlik 2022 yılında 
kuruluşların ilgi odağı olacak.

Veri odaklı geleceğin siber güvenlik anahtarı: 
Sınır bilişim
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1. BT’nin değişen rolü
Pandemi sırasında BT 
departmanları, tüm kuruluş 
genelinde dijital yeteneklerin 
yönlendirilmesine yardımcı 
olan bir işleve dönüştü. CIO’lar 
için 2022, sadece altyapıya 
bakmaktan uzaklaştıkları bir 
yıl olacak. Kurumlarının nereye 
gidebileceği ve liderliklerinin 
kendiler için neler yapabileceği 
konusunda CIO’ların farklı 
düşünmeleri gerekecek. Benzer 
şekilde, kuruluşlar da işi yeniden 
şekillendirirken dijital liderliğe sahip 

olmadan kendi ekseni etrafında 
dönemeyeceğinden, teknoloji 
liderlerine karar verme aşamasında 
daha fazla ihtiyaç duyacak.

2. Daha fazla iş işlevi için RPA
Birçok kuruluş, çalışanların müşteri 
sadakatini geliştirecek daha fazla 
deneyime odaklanabilmeleri 
için zaman kaybettiren görevleri 
ortadan kaldırmak adına robotik 
süreç otomasyonunu benimsedi. 
Ancak şimdiye kadar RPA, öncelikle 
finans, İK ve BT gibi iş fonksiyonları 
tarafından kullanıldı. 2022’de veri 

ve risk yönetiminin RPA’in temel 
itici gücü olacağı öngörülüyor. 
Sapma veya beklenenden başka bir 
şey yapmayacağı için RPA rollerinin 
doğrudan bir risk azaltma yönü 
vardır. Bu nedenle, kuruluşların 
insan hatası riskinin yüksek olduğu 
bazı görevleri RPA’e taşıması 
bekleniyor.

3. Müşteri yolculuğu 
boyunca deneyimi 
geliştirmek
2022’de CIO’lar, tüm müşteri 
yolculuğu boyunca hayatlarını 

Teknoloji, çeşitli endüstrilerde dijital dönüşümü hızlandırmaya devam 
ederken, CIO’ların bu yıl odaklanması gereken alanlar neler olmalı?

CIO’lar için
bu yılın 7 odağı
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kolaylaştırmak için işletme 
içindeki bir müşteriyle ilgili 
elde ettikleri verilerden 
nasıl yararlanabileceklerine 
odaklanacak. Ayrıca tüketicilerin 
bugün beklediği bir dijital deneyim 
yaratmak için ellerindeki araçları 
kullanacaklar.

4. Doğru tahminleme için 
teknoloji
2022’de CIO’lar parmaklarının 
ucundaki bilgilere daha fazla 
odaklanacak ve bu bilgileri talebin 
nereden geldiğini anlamak için 
kullanacak. Kuruluşların her 
zamankinden daha çevik olmasını 
gerektiren yaygın tedarik sorunları 
nedeniyle CIO’lar bu yıl ayrıca, 
işletmenin rekabet etmeye devam 
edebilmesini sağlamak için 
işletme içindeki süreçleri doğru 
bir şekilde tahmin etme, işlem 
üstünlüğünü kullanma ve ön 
yetkilendirme için verileri daha iyi 
kullanacak.

5. Teknoloji yoluyla çalışan 
refahını iyileştirmek
Tüm endüstrilerde şu anda 
çalışan refahını yönetmek için 
ciddi bir ihtiyaç var. Pandemiden 
önce pek çok sorun varken, 
birçoğu son 1,5 yılda yoğunlaştı. 
Kuruluş içindeki en büyük 
sorunların nerede olduğunu 
belirlemenin, ölçmenin ve bunları 
acilen ele almanın ise tam 
zamanı. 2022’de teknoloji, bu 
konulara yardımcı olması için 
giderek daha fazla kullanılacak. 
Kararlar ve planlar verilere dayalı 
olduğunda, işletmelerin objektif 
kalması ve çalışanlarının genel 
üretkenliği ve refahı için sorunlara 
neden olduğu belirlenen konulara 
yanıt vermesi daha kolay olacak.

6. Buluta daha fazla taşıma 
işlemi
Günümüzde inovasyona yapılan 
yatırımların çoğu buluta yönelik 
olmaya devam ediyor. Her 

çeyrekte büyük teknoloji satıcıları 
tarafından yüzlerce dijital hizmet 
piyasaya sürülüyor ve bunların 
çok azı artık şirket içi kullanım 
düşünülerek oluşturuluyor. 
Geçen yıl bulut sağlayıcıları, 
bulut teknolojilerinin olanaklarını 
artırmak için milyar dolarlarca 
yatırım yaptı. 2022 yılı, CIO’ların 
bu genişletilmiş hizmetlerden 
daha fazla faydalanacağı bir yıl 
olacak.

7. Acil iklim durumu 
dönüşümü tetikleyecek
Dünya bu yıl da acil iklim durumu 
konusuna yoğunlaşmaya devam 
edecek. COP26 İklim Zirvesi’nin 
ışığında, çok sayıda hükümet ve 
saygın kuruluş acil iklim durumu 
ilan etti. Devletler ve şirketlerin 
bu hassasiyetlerinin artacağı 
2022’de CIO’ların, iş dönüşümü 
ve teknoloji kullanımında acil 
iklim durumuna uygun hareket 
etmesi gerekecek. 
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Seattle merkezli ünlü bir BT 
sağlayıcısı, bulut bilişimin 2022’de 
neden yükselmeye devam 
edeceğini 5 trend ile açıkladı:

1. Birden fazla uygulama 
için tek durak
Bulut uygulamalarının hegemonyası 
giderek artıyor. İşletmeler buluta 
daha çok yöneldikçe de özellikle 
büyük kuruluşlarda birden fazla 
uygulama sağlayan tek bir satıcı 
fikri geçerlilik kazanıyor.

Şemsiyeleri altında birden fazla 
yetenek sunan SaaS oyuncularının 
popülerliği artarken, tek uygulama 

satıcıları ise teknoloji yığınlarını 
oluşturmaya yardımcı olmak için 
daha büyük satıcılar tarafından 
satın alınacak. Bu yönelim, tek 
noktadan alışverişin değeri için 
önem kazanacak. Çoklu uygulama 
satıcıları da destek ve hizmet 
tekliflerini genişletmede büyük 
fayda görecek.

2. Kamu sektörü buluta 
daha fazla yatırım yapıyor
Önemli veri ve bilgi işlem 
kullanıcıları olan devlet kurumları, 
bilgi güvenliği ve risk yönetimi 
konusundaki artan endişeler 
nedeniyle bulutu nispeten geç 

benimsediler. Ancak bulut 
sağlayıcılarının özel şirketler için 
genel bulutlarda oluşturduğu ölçek 
ve verimlilik göz önüne alındığında, 
kamu kuruluşları buluta daha fazla 
yatırım yapmaya başlıyor.

Birçok şirket, bulut ürünleri 
ve hizmetleri için güvenlik 
değerlendirmesi, yetkilendirme ve 
izleme ile ilgili FedRAMP (Federal 
Risk ve Yetkilendirme Yönetimi 
Programı) yönergelerine bağlı 
kalarak, devlet kurumlarının 
benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak 
için bulut hizmetlerini şimdiden 
uyarladı. Genel bulut sağlayıcıları 

Bulut ve bulutun sunduğu olanaklardaki gelişmeler, önümüzdeki yılın nasıl 
şekilleneceğini önemli ölçüde etkileyecek.

Dijital bağlantının trendi:
Bulut bilişim
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ise yaygın bulut güveni 
derinleştikçe tekliflerini devlet 
kuruluşlarına da genişletecek.

3. Yeni bir kurumsal öncelik
Birçok işletme için sürdürülebilirlik 
ve çevresel, sosyal ve yönetişim 
(ESG) konularına yeni bir vurgu 
yapılıyor. Yatırımcılar da teknoloji 
şirketlerinin ve kurumsal liderlerin 
yalnızca çevresel sorunları değil, 
aynı zamanda yönetişim konularını 
nasıl ele aldıklarını da takip ediyor: 
Şirketler sosyal adalet hareketleri 
açısından sosyal olarak ilerici mi? 
Uluslararası olarak nereye yatırım 
yapıyorlar? Bir şirketin değerleri ile 
misyonu veya çalışanların morali 
arasında herhangi bir kopukluk var 
mı? Tüm bu faktörler yatırımcı karar 
verme sürecini etkiliyor.

Bu unsurlar göz önüne alındığında, 
daha fazla şirket sürdürülebilirlik 
hedeflerine öncelik vererek ESG’yi 
iş planlamalarına dahil ediyor ve 

sürdürülebilirlik modeli, eko-ilişkili 
bir olgunun ötesinde bir yaklaşım 
olarak ele alınıyor. Bu nedenle, 
ESG’ye artan odaklanma giderek 
sıklaşıyor ve bunun 2022’de de 
devam etmesi bekleniyor.

4. Hibrit çalışma alanı 
büyüyor
Çalışanlar ofise geri dönse de 
eski çalışma biçimlerine geri 
dönmeyecekler. Koronavirüs 
aşılarının artan mevcudiyeti ofis 
çalışmasını yeniden canlandırsa 
da işletmeler ve çalışanlar 
uzaktan çalışmaya uyum sağladı. 
Pandemi koşulları devam ederken 
ve çalışanlar zaman yönetimi 
ve iş-yaşam dengesine yeni 
öncelikler verirken evden çalışmak 
öngörülebilir gelecekte devam 
edecek.

Sonuç olarak, hem evden hem 
de ofisten çalışmayı benimseyen 
bir hibrit model elde edilecek 

ve değişen saat dilimlerinde 
çalışan esnekliğine bağlı olarak, 
çalışanlar ve olası yeni işe alımlar 
daha uzaktan erişilebilir olmaya 
başlayacak.

5. Yüz yüze konferansların 
dönüşü
Yüz yüze etkinliklerin 2022’de 
kendisini tam olarak gösterip 
göstermeyeceği belirsizliğini 
koruyor ancak telekonferans, canlı 
konferanslar ve etkinlikler için 
ciddi bir geri dönüşe hazırlanıyor. 
Yüz yüze konferansların ve 
etkinliklerin sıklığı ve ölçeği yavaş 
yavaş başlayacak ve COVID-
19’daki ilerlemelere bağlı olarak, 
artan izleyici sayısıyla daha fazla 
etkinlikler gerçekleşecek.

Tüm bu gelişmeler bulut bilişime 
olan ihtiyacı artıracak ve buluttaki 
ilerlemeler, 2022 yılında kurumların 
nasıl şekilleneceğine yön verecek.
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Hedefimiz,
sağlık
profesyonelleri için
kritik bilgi
kaynağı olmak

Bu yıl, paydaşlarla 
ilişki kurma şekillerini 
dönüştürmek için 
benzersiz bir fırsat 
yakaladıklarını dile 
getiren Sanofi 
Türkiye ve Levant 
Dijital Pazarlama ve 
Bütünleşik Kanallar 
Direktörü Gregory 
Coolen, “2022’de 
dijital platformlarımıza 
odaklanarak, sağlık 
profesyonelleri ile 
karşılıklı öğrenme 
ilişkisine öncülük 
edebileceğimize 
inanıyoruz.” dedi.
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çevik sistemler (özellikle Scrum), 
Growth Hacking ve Dijital 
Pazarlama gibi yeni ortaya çıkan 
pazarlama uygulamalarıyla ilgili 
sürekli bir öğrenme sürecinin 
içindeyim. 

Diploma sahibi olmanın önemini 
bilmekle birlikte, uygulamalı 
deneyime de inanıyorum. Örneğin, 
programlamayı ve özellikle 
Assembly dilini öğrenmeye henüz 
11 yaşındayken başladım. Bu 
benim için bir tutku haline geldi 
ve bir internet girişiminde ilk 
işimi bulmama yardımcı oldu. 
O günlerde, teknolojideki yeni 
gelişmelerle uygulamalı deneyim 
kazanma fırsatım oldu. Gençlik 
dönemimde Commodore, 
Amstrad, Atari ve Amiga gibi kişisel 
bilgisayarlar yükselişteydi. Yazılım 

Sağlık çözümleriyle insan hayatına 
anlamlı ve sürdürülebilir katkılar 
sağlamaya kendisini adamış, 
küresel bir ilaç şirketi olan Sanofi, 
ülkemizin sağlıklı geleceği 
için üretim ve yatırımlarına 
hız kesmeden devam ediyor. 
445 milyon kutu kapasitesiyle 
Türkiye’nin en büyük ilaç üretim 
tesislerinden biri olan Lüleburgaz 
fabrikası, Sanofi’nin dünya 
genelindeki üretim merkezleri 
arasında ise üretim kapasitesi 
ile ilk üçte yer alıyor. Geleceğe 
odaklı ve yenilikçi vizyonuyla, 
insanların yaşamlarını daha sağlıklı 
sürdürebilmesi için her bir adımını 
hep ileriye doğru, kararlılık ve 
cesaretle atıyor.

İşte Teknoloji’nin bu yılın ikinci 
sayısında ilaç sektörünü, 
sektördeki dönüşümü ve 
Sanofi’yi, Sanofi Türkiye ve Levant 
Dijital Pazarlama ve Bütünleşik 
Kanallar Direktörü Gregory 
Coolen ile masaya yatırdık. 
Kendisini tanıyarak başladığımız 
sohbetimizde Coolen, akademik ve 
çalışma hayatını anlattı:

“Assembly’ı öğrenmeye 11 
yaşındayken başladım”
“Picardy Jules Verne Üniversitesi 
Bilgisayar Bilimi bölümünden 
lisans derecesi ile mezun oldum. 
Üniversite yıllarımdan bugüne, 
bilgi ve becerilerimi iş başında 
geliştirmenin yanı sıra teknoloji, 

mühendisi olarak kariyerime 
yeni başladığım dönemlerde 
ise internet hayatımıza girmişti. 
Ardından, iş teknolojileri ekiplerini 
yönetirken “Müşteri Odaklılık” 
ve “Dijital Platformlar” çok 
önemli konular haline geldi. Şu 
anda markaların ve şirketlerin 
müşterileriyle etkileşim kurma 
ve onlara saygı duyma şeklini 
sonsuza dek değiştirecek olan 
yeni bir güven, şeffaflık, uygunluk 
ve gizlilik çağına girmek beni çok 
heyecanlandırıyor.

Kariyerime 1995 yılında internet 
endüstrisinde Fransa’nın önde 
gelen internet servis sağlayıcısı 
olan ISP şirketinde başladım. Bu 
şirketi Superonline’nın Fransız 
eşdeğeri olarak tanımlayabilirim. 
ISP hedef kitlelerimize daha 

Assembly dilini 
öğrenmeye henüz 11 
yaşındayken başladım. 
Bu benim için bir tutku 
haline geldi ve bir 
internet girişiminde 
ilk işimi bulmama 
yardımcı oldu
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“Pandemi ile birlikte zaman yeni 
bir para birimi haline geldi ve 
herkes neredeyse kesintisiz, 
dijital yorgunluk noktasına gelene 
dek çevrimiçi/uzaktan etkinlikler 
yaparak vakit geçirdi. Yıl boyunca 
gördüğümüz bir diğer eğilim ise 
ses ve ses tabanlı platformların 
artan kullanımıyla ilgili oldu. Peki 
neden? Çünkü bunlar ekranlara 
bir alternatif sağlıyor ve bazı 
insanlar için bu aynı zamanda 
öğrenmek ve etkileşim kurmak 
için çok uygun bir yol. Son iki 
yılda insanlar akıllı telefonlarında 
çok daha fazla zaman geçirdiler. 
Bu da paydaşlarımız için 
hastalarıyla çoğu zaman 

iyi hizmet vermek ve değer 
oluşturmak için birebir pazarlama 
teknolojisini (hiper kişiselleştirme 
ve gelişmiş algoritmalar aracılığıyla 
hedefleme) gözlemleme fırsatı 
bulduğum bir şirketti. 

Ardından, Sanofi’nin Fransa 
merkezinde çalışmaya başladım. 
Şirketin küresel çevrimiçi 
varlıklarını oluşturmak ve 
dijital platformların temellerini 
güçlendirmek başlıca görevlerim 
arasındaydı. Türkiye’deki 
görevime başlamadan hemen 
öncesinde de dijital terapötik 
mobil uygulamalar alanında 
şirketin mobil yazılım küresel 
geliştirme ekibine liderlik ettim. 
Türkiye ve Levant bölgesindeki 
ticari operasyonlarımıza benzer 
bir görevdi. Müşterilerimizin 
ihtiyaçları, görüşleri ve sorunları 
hakkında daha derin bilgilerle 
etkileşim uygulamalarımızı ‘çok 
kanallı’ya dönüştürüyorduk. Bu 
deneyim, ben ve ekibim için katılım 
modelimizin çehresini tamamen 
değiştirme yolunda birçok 
tecrübe edindiğimiz, başarı ve 
başarısızlıkları tattığımız sürekli ve 
heyecan verici bir yolculuktu. 

Kariyerimin çoğunu Avrupa’da 
geçirdikten sonra, Eylül 2019’dan 
beri bu güzel şehir İstanbul’da 
ailemle birlikte yaşıyorum.”

 “Ses ve ses tabanlı 
platformlara ilgi arttı”
Sağlık sektörü, yeni nesil 
teknolojileri erken benimseyen 
bir sektör. Fakat geçtiğimiz 2 
yıl, dijitalleşme faktörlerine ayrı 
bir bakış açısını beraberinde 
getirdi. Bir dijital dönüşüm lideri 
olarak Gregory Coolen, sektörün 
dijitalleşme damarlarındaki 
değişimlerle birlikte, öne çıkan 
teknolojilerin/tekniklerin nasıl 
değiştiğini şöyle ifade etti:

anlık mesajlaşma çözümlerini 
kullanarak sürekli etkileşimde 
bulunmak anlamına geliyor. 

Sanofi’de hem merkezimiz 
hem de sahadaki gücümüze 
odaklı oluşturduğumuz itme ve 
çekme platformları aracılığıyla 
düzenli bilgi akışını ve bilimsel 
verileri yaydığımız geniş bir 
Sağlık Profesyonelleri topluluğu 
oluşturduk. Bu faaliyetler, mevcut 
durumu göz önünde bulundurarak 
hep daha iyisini elde etmek için 
taktiklerimizi değerlendirmemizi 
sağlarken, katılım modelimizi 
iyileştirmemize ve sürekli 
geliştirmemize olanak verdi.
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arkadaşlarımızla sosyal medyada 
fotoğraf paylaştığımız, ailelerimizle 
görüntülü görüşmeler yaptığımız 
en önemlisi de hayatımızda 
en önemli şeyin kendimiz ve 
sevdiklerimizin sağlığı olduğunu 
anladığımız bir süreç yaşadık.

Sanofi’de dijital alanda cesur 
hedeflerimiz var ve çok kanallı 
dönüşümümüz sürekli gelişen bir 
model ve birbirini tamamlayan 5 
unsur üzerine kurulu:

İlk olarak, çok kanallı iletişim için 
stratejik bir yaklaşımımız var: 
Yeni “go to market” modelleriyle 
ilişkili olarak cesur ve net bir 
vizyon sunarak Türkiye’deki Sağlık 
Profesyonelleri ile en iyi etkileşimi 
sağlayan marka olmak istiyoruz.

Deneyimi müşterilerimizin 
profillerine göre şekillendiriyoruz: 
Saha gücümüzden, 
sektörümüzden ve doğrudan 
paydaşlarımızdan öğreniyor, 
anlayışımızı geliştiriyor, kullanıcı 
araştırmaları yapıyor ve farklı 
profillere göre kişiselleştirilmiş 
hizmetler geliştiriyoruz.

Pandemiyle birlikte paydaşlarımızın 
beklentileri de arttı. Kendi 
alanlarıyla ilgili doğru ve daha 
nitelikli bilgilere ulaşma konusunda 
daha talepkar hale geldiklerini 
gözlemledik. İçinde bulunduğumuz 
dönemin karmaşıklığı ve 
yoğunluğu göz önüne alındığında, 
en önemli paydaşlarımızdan biri 
olan Sağlık Profesyonellerimizin 
doğru bilgiye en hızlı ve pratik 
şekilde ulaşabileceği bir hizmet 
sunmak zorundaydık.

Hepimizin karşılaştığı ve yaşadığı 
zorluklara rağmen, düşünce 
yapımızı değiştirmek, müşteriye 
yönelik tüm katılım platformlarımızı, 
yeteneklerimizi ve taktiklerimizi 
geliştirmek adına önemli bir dönem 
oldu. Paydaşlarımızla birlikte 
öğrendiğimiz ve büyüdüğümüz; 
sağlık hizmetlerinin devamlılığı 
gereği onlara zamanında, ilgili, 
güvenilir ve doğru bilgileri 
sunabildiğimiz eşsiz bir fırsat yarattı.”

“Çok kanallı dönüşümümüz, 
birbirini tamamlayan 5 unsur 
üzerine kurulu”
Dijital dönüşümünden 
bahsetmişken, sohbetimizde 
Sanofi Türkiye’nin de dijitalleşme 
yolculuğuna değindik. Gregory 
Coolen, Sanofi’nin dijitale dayalı 
süreçlerini şöyle sıraladı:

“Dijital, artık tamamen norm 
haline geldi ve son iki yıldır da 
hayatımızın her alanında yer alıyor. 
Meslektaşlarımızla haberleştiğimiz, 

Farklılaştıran yaklaşımı 
etkinleştiriyoruz: Son yıllarda 
hepimiz beklentilerimizi 
yükselttik. Sıradanlığa, kötü 
kullanıcı deneyimine karşı 
hoşgörüsüz hale geldik. Bu arada 
Instagram, Getir gibi önde gelen 
eğlence ve ticaret platformları, 
sorunsuz bir şekilde etkileşime 
geçmek için minimum deneyimin 
ne olması gerektiği konusunda 
beklentileri artırdı. Sanofi olarak, 
müşterilerimizin hatırlayacağı, 
takdir edeceği ve hayalini 
kuracağı deneyimler oluşturmada 
dünya çapında lider olmayı 
hedefliyoruz.

Sürekli öğreniyoruz: Yeni 
çalışma yöntemlerimiz 
sayesinde sürekli olarak 
inceleme halindeyiz. Sonrasında 
öğrendiklerimizi temel 
alarak gelişmelere uyum 
sağlıyoruz. Etkileşimimizi 
en üst düzeye çıkarmak için 
içeriklerimizin kalitesini, 
müşterilerimizin memnuniyetini 
ve platformlarımızın 
kolaylığını ölçerek sonuçlara 
odaklanıyoruz.

Dijital, artık 
tamamen norm 
haline geldi ve 
son iki yıldır da 
hayatımızın her 
alanında yer alıyor
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platform, paydaşlarımızın 
deneyimini geliştirmek adına 
bizim son derece önem taşıyor. 
Dijital teknoloji ekiplerimizle 
birlikte, kuruluşumuzdaki 
herkesin Türkiye’nin herhangi 
bir yerinden etkin bir şekilde 
çalışabilmesini sağlamak için 
kritik iş birliği çözümlerine 
de yatırım yaptık. Teslimatı 
hızlandırmak için Turkcell’in 
uzmanlığından ve desteğinden 
yararlanarak çalışanlarımız 
için Microsoft Teams, yeni bir 
Intranet, yeni mobil cihazlar ve 
Wi-Fi yönlendiriciler gibi yeni 
iş birliği platformlarına büyük 
yatırımlar yaptık.”

“Tüm paydaş 
ekosistemimizde güveni 
artırmayı hedefliyoruz” 
Gregory Coolen ile dijital 
dönüşümün yanı sıra, bir 
diğer görev alanı olan müşteri 
tarafını da konuştuk. İlerleyen 
dönemde hem değişen müşteri 
beklentilerine ve deneyimine 
yönelik hem de sektörde 
fark yaratmak için Sanofi’nin 
ajandasında yer alacak başlıkları 
Coolen şöyle aktardı:

“Bu yıl, paydaşlarımızla ilişki 
kurma şeklimizi dönüştürmek 
için benzersiz bir fırsat 
yakaladık. Bu dönüşümle, sağlık 
profesyonelleri için kritik bir bilgi 
kaynağı olmak istiyoruz. Onlarla 
güçlü bağlar kurarak tüm paydaş 
ekosistemimizde güveni artırmayı 
hedefliyoruz. Bunu başarmak 
için yerel ve küresel düzeyde 
projelere büyük yatırımlar 
yapıyoruz. 2022’de dijital 
platformlarımıza odaklanarak, 
sağlık profesyonelleri ile karşılıklı 
öğrenme ilişkisine öncülük 
etmeyi başarabileceğimize 
inanıyoruz.”

Odağımız insan: Sanofi’de 
işlerimizin merkezinde ‘insanlar’ 
var. 2020’de dijital olgunluk 
açısından nerede olduğumuzu 
anlamak için bir program 
geliştirdik. Geçen yıl, çok 
kanallı iletişim konusunda 
çalışanlarımızın becerilerini 
geliştirmek için yeni taktikler 
uygulayarak programı daha da 
ileriye taşıdık. Teknoloji önemli 
ancak temel odak noktamız 
davranışlarımızı değiştirme 
ve sürekli değişen bir çevreye 
uyum sağlama şeklimiz çünkü 
bir dönüşüm çalışanlarımızın 
katılımı olmadan gerçekleşemez. 
Yeni çalışma alışkanlıklarımızı 
hızla hayata geçiriyoruz. Bunu 
başarmak içinse gelecek 
vadeden erken girişimleri 
ölçeklendiriyor ve liderlerimizi 
dijitalleşme üzerine özel ve 
hızlandırılmış eğitim kamplarına 
alıyoruz, burada çeviklik ve çok 
kanallı ortamlara odaklı bir süreç 
yaşıyorlar.”

“Teslimatı hızlandırmak için 
büyük yatırımlar yaptık”
“Sanofi olarak, dijital ayak izimizi 
dönüştürmek, sadeleştirmek ve 
temsil edildiğimiz tüm ülkelerde 
en iyi teknolojik altyapıyı 
sağlamak için çok yatırım 
da yaptık. Yatırımlarımızda, 
geleceğimizi inşa etmek için bir 
araya getirebileceğimiz teknik 
çözümlerin miktarından ziyade 
kalitesine öncelik verdik. Sanofi 
Türkiye bu yeni sistemleri ilk 
benimseyenlerden biriydi. Birkaç 
önemli teknolojiden yararlanan 
yeni tam entegre bulut tabanlı 
ticari platformumuzu hayata 
geçirdik. 

Geçen yıl ayrıca, sağlık 
profesyonellerine özel 
içeriklerimizin ve hizmetlerimizin 
yer aldığı Kampüs Sanofi 
platformunu kurduk. Bu yeni 

Turkcell ile halihazırda 
hangi ürün, hizmet ve 
çözümlerde birlikte 
çalışıyorsunuz? Bu 
hizmetlerden Sanofi 
olarak kazanımlarınız 
neler oldu?
Dijital dönüşümüzde başarılı 
olmak için doğru odak ve 
yatırım düzeyi ile birlikte 
doğru iş ortaklarına sahip 
olmanın da büyük önem 
taşıdığını biliyoruz. Turkcell’in 
de başarılarımız için kilit bir 
ortak olduğunu düşünüyorum. 
Tüm mobil cihazlarımız ve 
GSM veri hatlarımız Turkcell’in 
desteğiyle yönetiliyor. Ayrıca 
Turkcell BIP mesajlaşma 
platformuna entegre bir 
mesajlaşma çözümü 
olan Rechate üzerinde 
birlikte çalıştık. Eczanelerin 
ihtiyaçlarına yönelik bu 
çözümle, eczacıların 7/24 
sipariş verebilmesine, 
müşteri hizmetleriyle anında 
iletişim kurmasına olanak 
tanıdık. Rechate bizim için 
sorunsuz bir deneyimin 
somut bir örneğiydi. Şu anda 
müşterilerimizle Turkcell 
BIP’deki kapsama alanımızı 
artırmanın akıllı yollarını 
arıyoruz.

Orta vadede Turkcell ile olan 
iş birliğimiz bizim için kilit 
bir önem taşımaya devam 
edecek. 5G ağları ülkede 
yaygınlaştıkça özellikle teletıp, 
sanal sağlık, gerçek dünya 
kanıtı, uzaktan hasta izleme ve 
telekonsültasyon alanlarında 
hizmetlerimizi geliştirmeye 
ve etkinleştirmeye devam 
edeceğiz.
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iş yaşamından
beklentisi 
esneklik!

1997’de Kırıkkale Üniversitesi 
Kamu Yönetimi Bölümü’nden 
mezun olduktan sonra Hacettepe 
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi bölümünde yüksek 
lisansına devam eden Ali Rıza 
Esmen, 2004 yılında Dowling 
College’da İşletme Yönetimi master 
programını tamamladı. Profesyonel 
iş yaşamına 2000 yılında SUNY, 
Nassau Community College, English 
Language Institute’de başladı. 

Sırasıyla, İnsan Kaynaklarından 
Sorumlu Süpervizör, Program 
Müdürü ve Direktör Yardımcısı olarak 
görev yaptıktan sonra 2008’de 
Dowling College English Language 
Institute kuruluşunda Direktör 
Yardımcısı ve öğretim görevlisi 
olarak çalıştı. Esmen, 2008-2009’da 
Mytechnic MRO Technic Services 
A.Ş.’de İnsan Kaynakları Direktörü 
olarak görev aldıktan sonra Türk 
Hava Yolları Teknik A.Ş.’de İnsan 

Kaynakları Müdürlüğü görevini 
üstlendi.  Ali Rıza Esmen, 2012-
2015 döneminde ise SOCAR Grubu, 
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’de 
İnsan Kaynaklarından Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcılığı görevini 
yürütürken aynı zamanda TED 
Aliağa Koleji yönetim kurulu üyeliği 
görevinde bulundu. 2016-2021 
yılları arasında EUAS International 
ICC’de İnsan Kaynaklarından 
ve Nükleer İşgücünün 

Z jenerasyonunun 
söz sahibi olabildiği, 
eşitlikçi ve farkındalığa 
sahip bir çalışma 
kültürü istediğini 
söyleyen Turkcell 
İnsan Kaynaklarından 
Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Ali Rıza 
Esmen, ancak çağın 
gereksinimlerine yanıt 
veren kurumların 
bu kuşağı kendine 
çekebileceğini belirtiyor.

Z kuşağının
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daha fazla esneklik tanıyan, özel-iş 
hayat dengesini sağlamalarına 
olanak veren, çalışan esenliğini 
temel alan, kariyerlerinde yenilikçi 
uygulamalara giden, farklı çalışma 
modellerini deneyimleyebilecekleri, 
gelişim odaklı bir iş hayatı 
arayışına girdiler. Böylece çalışan 
ihtiyaçlarını odağına alan yenilikçi 
İK uygulamalarını benimseyen bir 
kurum kültürü geliştirebilmek daha 
da önem kazanmış oldu.

Bu bağlamda, hızlı değişimin 
bir sonucu olarak kurumlar için 
farklılaşan ihtiyaçları öngörebilme, 
tüm süreçlerde ortaya çıkan 
yeni gereksinimlere hızla cevap 

Yetiştirilmesinden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 
1 Eylül 2021’den beridir Turkcell 
İnsan Kaynaklarından Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcılığı görevini 
üstlenen Esmen ile yeni çağda 
insan kaynaklarındaki dönüşümü 
üzerine konuştuk...

Bugün alışılagelmiş 
çalışma şekilleri kökten 
değişti. Bu değişimi 
öncesi ve sonrasıyla 
nasıl değerlendirirsiniz? 
Post-pandemi sürecinde 
sizce çalışma düzeni nasıl 
şekillenecek? Kurumlar İK 
politikaları çerçevesinde 
iş gücünü bu yeni düzene 
nasıl hazırlamalı?
Dijitalleşmenin artan gücü ve 
yarattığı dramatik etki, pandemiyle 
birlikte küresel olarak büyük 
bir değişime ve dönüşüme yol 
açtı. Eğitimden kültür-sanata 
neredeyse hayatın her alanı, bu 
değişim ve dönüşümden etkilendi 
ve etkilenmeye devam ediyor. Bu 
değişim ve dönüşümün insan 
kaynaklarına da ciddi yansımaları 
oldu. İşe alımdan iş yapış şekillerine, 
çalışma modellerinden yetenek 
yönetimine iş süreçlerinin hepsinde 
köklü değişiklikler yaşandı. 
Şirketlerin ihtiyaç duydukları 
yetkinlikler yön değiştirirken 
çalışanların iş hayatından beklentileri 
de farklılaştı. Çalışanların öncelikleri 
ve ihtiyaçları değişti. Kendilerine 

verebilme yetkinlikleri öne 
çıktı. Çevik bir kurum kültürünü 
oluşturabilen, bu kültürü 
süreçlerinde uygulayabilen 
kurumlar iş dünyasında artan 
rekabette fark yarattı, yaratmaya da 
devam edecekler.

Çevik kurum kültürünü besleyen en 
temel unsurlardan biri ise dijitalleşme 
oldu. Pandeminin de etkisiyle küresel 
hayatın ve iş dünyasının her alanı 
dramatik bir dijital dönüşüm yaşadı. 
Kurumlar için dijitalleşmeyi odağa 
almak, dijitalleşmenin gücünü tüm 
kurum bileşenlerine ve süreçlerine 
entegre edebilmek kaçınılmaz birer 
ihtiyaca dönüştü. 

Kurumlar için 
dijitalleşmeyi odağa 
almak, dijitalleşmenin 
gücünü tüm kurum 
bileşenlerine ve 
süreçlerine entegre 
edebilmek artık 
kaçınılmaz
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yaratacağı eksiler de olacaktır. 
Belli bir standardın olmadığı, 
serbestliğin odak olduğu, 
çalışmada sürekliliğin temel 
alınmadığı bu model, çalışanlar 
için çalışacakları kuruma bağlı 
olarak ücret, yan haklar, çalışma 
şartları gibi konularda ayrımcı ve 
haksız uygulamaları beraberinde 
getirebilir. Kurumlar içinse en 
önemli sorunlardan biri güvenlik 
noktasında olacaktır. Uzaktan, 
kısa dönemli hizmet sağlayacak 
çalışanların güvenilirliğinden 
emin olmak, bu çalışanların 
şirket çalışmalarını gizliliği esas 
alarak yapıp yapmadığı kontrol 
etmek önemli birer kaygı olarak 
karşımıza çıkacaktır. 

Yeni nesil teknolojiler 
İK süreçlerinde giderek 
yaygınlaşıyor. Global 
olarak, bu süreçlerde 
hangi teknolojiler nasıl 
kullanılıyor? Turkcell’deki 
İK dönüşümünü de bu 
perspektife anlatır mısınız?
Teknoloji, hayatın her alanını 
etkisi altına alan, dönüştüren 
büyük bir güç. İş dünyası da 
bu büyük güçten beslenerek 
sürekli olarak gelişiyor. Yeni 
nesil teknolojilerin hayatımıza 
girmesiyle; yeni iş kolları, 
yetkinlikler ve bunlara bağlı 
sektörel ihtiyaçlar doğuyor. Bu 
bağlamda, ortaya çıkan yeni 
ihtiyaçlara cevap verebilen, 
zamanı yakalayan, çevik bir 
kurum olabilmek için gerekli 
dijital ortamı sağlamak şart. 
Kurumlar dijitalleşmeyi tüm 
iş yapış süreçlerinde etkin 
kullandıkları sürece gelecekte 
var olabilecekler. Buna bağlı 
olarak da çalışanların, dönüşen 
yeni iş dünyası dinamiklerinde 
ortaya çıkan talepleri ve 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek 
için tüm İK süreçlerinin uçtan 
uca dijitalleşmesi gerekliliği 
doğuyor. 

Artık dönüşen iş dünyası; çok daha 
dijital, çok daha çevik, çok daha 
çalışan odaklı olmak durumunda. 
Pandemi sonrasında da kurumlar, 
kendilerini geleceğe taşımak 
istiyorlarsa çalışanı odaklarına 
alacak şekilde, dijitalleşmeyi her 
alanda etkin kullanarak çevik 
bir kurum kültürüyle süreçlerini 
yönetmeliler. 

GİG Ekonomisi’nin şirketler 
ve çalışanlar için artısı 
ve eksisi sizce neler? Bu 
ekonomi modeli neler 
vadediyor?
GİG Ekonomisi, serbestliği ve 
esnekliği temel alan bir model. 
Bu modelle dijitalleşmenin 
getirdiği zaman ve mekan sınırsız 
iş, daha da serbest bir bağlama 
taşınmış oluyor. 2021 yılında 
kendini birçok farklı sektörde 
göstermeye başlayan bu model 
kaçınılmaz olarak İK trendleri 
arasında da yer almaya başladı 
ve gelecekte büyük bir değişime 
yol açacak gibi gözüküyor. GİG 
Ekonomisi sağladığı serbestlik 
ile kurumlara mekan ve zaman 
bağımsız farklı yeteneklerle 
çalışma imkanı tanırken, 
çalışanlara istedikleri zaman 
istedikleri kurumla çalışma 
özgürlüğü veriyor. 

GİG Ekonomisi’nin iş dünyası için 
birçok artı yaratacağını öngörmek 
mümkün. Farklı çalışma modelleri 
yaygınlaşacak, yetenek odaklı 
uygulamalar öne çıkacak. Bu 
bağlamda, yüksek gelişim 
alanı olan bu ekonomide var 
olmak isteyen kurumların; farklı 
çalışma modellerine yüzlerini 
dönmesi, çalışanı odağına alan 
İK trendlerini benimsemesi, 
farklılaşan ve dönüşen çalışan 
ihtiyaçlarına cevap verecek 
fayda yaratan uygulamalar 
geliştirmesi gerekecek. Bunun 
yanında, bu ekonomi modelinin 
kurumlar ve çalışanlar için 

Turkcell olarak İK süreçlerimizde 
“deneyimin dijitalleşmesini” odak 
olarak görüyoruz. Bu odak ile 
çalışanı temel alan, çalışanın iş 
yapış şeklini maksimum verime 
taşıyan, çalışanlarımızın ihtiyaçları 
doğrultusunda özelleştirilmiş 
uygulamalar yaratmayı 
amaçlıyoruz. Dijitalleşmeyi odağa 
alan bakış açımızla Turkcell İK 
süreçlerimizi çok uzun zamandır 
uçtan uca iyileştiriyor ve 
geliştiriyoruz.

Yeni çalışma modelimiz olan 
esnek çalışma modeliyle 
çalışanlarımıza dijitalleşmenin 
gücüyle esneklik tanıyor, 
istersen ofisten istersen uzaktan 
çalışabilirsin diyoruz. Buna bağlı 
olarak işe alımdan oryantasyon 
süreçlerine birçok adımı uzaktan 
deneyimliyor, teknolojiyi hız 
ve verimimizi artırmak için 
kullanıyoruz. Bu süreçleri ihtiyaç 
duyduğumuz noktalarda yapay 
zeka ve RPA teknolojileri ile 
destekliyoruz. Çalışanlarımıza 
kendileri için özelleştirilmiş iş 
deneyimi yaratmak, ihtiyaçlarına 
doğru hizmeti sunarak cevap 
vermek, motivasyonlarını 
desteklemek için dijital İK 
uygulamaları geliştiriyoruz. Bu 
amaçla ortaya koyduğumuz en 
önemli projelerimizden biri ise 
çalışanlarımıza “Ofis Cebinde” 
dediğimiz “Turkcell Life” mobil 
uygulamamız. Bu uygulama 
aracılığı ile tüm İK süreçlerimizi 
tek bir çatı altında toplayarak 
çalışan deneyimini özelleştiriyor, 
dijitalleştiriyor ve iş yapış 
süreçlerini hızlı ve etkin kılıyoruz. 

Turkcell Life sayesinde 
tüm çalışanlarımız farklı bir 
uygulamaya ihtiyaç duymadan 
tek yerden süreçlerini rahatlıkla 
yönetebiliyorlar. Örneğin, 
Turkcell Life içerisinde bulunan 
‘Dijital Ofis’ modülü ile çalışma 
masaları, otopark, yemek ve 
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İş hayatına girmeye 
başlayan Z kuşağının İK 
süreçlerine nasıl bir etkisi 
oldu? Z neslinin çalışma 
hayatından beklentilerini 
nasıl yorumlarsınız?
Turkcell’de farklı pek çok 
kuşaktan çalışanımız var. 
Günümüzde iş dünyasında en 
çok konuşulan kuşak olan Z 
kuşağı ise yeniliği ve dönüşümü 
kendi içerisinde barındıran bir 
kuşak. İşin doğrusu; kuşak 
özelliklerinden çok, günümüz 
gelişmelerine en rahat uyum 
sağlayabilen kuşak Z kuşağı. 
Yoksa bunları sadece bir kuşağın 
özellikleri olarak tanımlamak 
da çok doğru olmayabilir. 
Hangi kuşaktan olursa olsun 
tüm Turkcell’lilerin işiyle ilgili 
gelişmelerini takip eden, 
teknoloji odaklı ve farkındalığı 
yüksek insanlar olduğuna 
inanıyorum.

Ama Z kuşağı özelliklerine 
kısaca değinmek gerekirse, 
dijitalleşmenin çok büyük 
önem taşıdığı günümüzde, 
bilginin ve zamanın hızına 
ayak uydurarak değişen ve 
dönüşen yeni iş dünyasının 
elçisi olacaklar. Bilginin ve 
teknolojinin içine doğan bu 
kuşağın ihtiyaçları, beklentileri 
önceki kuşaklardan çok daha 
farklı ve çeşitli. Kurumların 
kendilerini ileriye taşıması için 
geleceğin yöneticileri olacak 
bu kuşağın beklentilerini, 
ihtiyaçlarını doğru okumaları ve 
anlamaları; dijital dönüşümün 
ışığında iş süreçlerini bu 
ihtiyaçlara cevap verecek 
şekilde yapılandırmaları kritik 
önem taşıyor. Bu bağlamda, 
insan kaynaklarına büyük bir 
rol düşüyor. Z kuşağının iş 
dünyasından beklentilerinin 
başında esneklik geliyor. Yapılan 
çoğu araştırma gösteriyor ki 
Z kuşağı kendisine esneklik 

özel alanları (spor salonu, 
kuaför vb.) rezervasyon yaparak 
kullanabiliyor, sistem aracılığı ile 
doktor, diyetisyen randevularını 
alabiliyor, “Seyahat Talepleri”ni 
oluşturup izin girişi yapabiliyor, 
vekalet verebiliyor ve hatta o gün 
doğum günü olan çalışanlarımızı 
görüp doğum günlerini 
kutlayabiliyorlar. Uygulama 
üzerinden kendi profillerini 
oluşturan çalışanlarımız, bu profil 
bilgileri aracılığı ile kendilerine 
özel proje ve iş fırsatlarına 
erişebiliyorlar. Çalışanlarımıza 
sağladığımız faydaların yanı 
sıra, biz de Turcell olarak 
verinin gücünden faydalanıyor, 
ihtiyaç duyduğumuz yetenekleri 
daha yakından tanıma fırsatı 
edinerek bu yetenekleri 
gerekli durumlarda rol ve 
sorumluluklarından bağımsız 
farklı işlerde konumlandırabilmeyi 
hedefliyoruz. Bu fayda ile 
kurum kültürümüz olan çevikliği 
beslemeyi amaçlıyoruz. 

Bir diğer uygulamamız olan ‘HR 
Mobile Dashboard’ ile günlük 
operasyonlarımızı ve süreçlerimizi 
gerçek zamanlı verilerle 
izliyor, mutlu, değerli, güvende 
hisseden çalışanlar yaratmak için 
büyük veriyi kullanıyor, çalışan 
ihtiyaçlarına hızla cevap veriyor ve 
süreç geliştirmeleri yapıyoruz.

Tabi ki bu dönemde 
çalışanlarımızın motivasyonunu 
yüksek tutmak ve kurumla 
ve birbirleriyle olan bağlarını 
güçlendirmek de çok önemli. 
O nedenle, her ayın ayrı bir 
programı olan ve Kendine, 
Bedenine ve Zihnine iyi bak 
dediğimiz “Kendine İyi Bak” 
programlarımızı başlattık. Stres 
yönetiminden detoksa, musikiyle 
terapiden dik duruş eğitimine 
kadar sadece Turkcell’lilere değil 
onların çocuklarına da atölyeler 
düzenliyoruz. 

tanıyan çalışma modellerini talep 
ediyor. Bunun yanı sıra, Z kuşağı 
söz sahibi olabildiği, kapsayıcı, 
çok sesli, eşitlikçi, farkındalığa 
sahip bir çalışma kültürü istiyor. 
Bu ihtiyaçları anlamak değişen 
dünyanın ihtiyaçlarına cevap 
verebilmeyi de gerektiriyor. 
Çağın gereksinimlerini görüp 
anlayabilen kurumlar ve İK 
pratikleri bu kuşağı kendine 
çekecek.

Gelecek dönem 
hedeflerinizle bitirelim... 
Hem pandemi sonrası hem 
de uzun vadede Turkcell’in 
İK çalışmalarında ne 
tür değişimler olacak, 
hangi yenilikler hayata 
geçirilecek?
İnsan ve gelecek odağında 
uçtan uca tüm süreçlerimizi 
eşsiz çalışan deneyimini 
sağlamak için geliştirmeye ve 
iyileştirmeye devam edeceğiz. 
İşe alımdan işten çıkışa 
kadar tüm İK süreçlerimizi 
çalışanlarımızı mutlu, güvende 
ve değerli hissettirecek şekilde 
kurgulayarak çalışan esenliğini 
odağımızda tutarak çalışacağız. 
Dijitalleşmenin öncüsü Turkcell 
kimliğimizle tüm İK süreçlerini 
dijitalleştirerek teknolojinin 
gücüyle çalışan esenliğini 
önceliklendiren uygulamalar 
çıkartmayı sürdüreceğiz. 
Bunun yanı sıra, dünyadaki 
yeni gelişmeleri yakından 
takip ederek öncü şirket 
misyonumuzla yeni teknolojileri 
ve uygulamaları Turkcell 
bünyesinde deneyimlemeye 
devam edeceğiz. Web3 ile 
hayatımıza giren Metaverse 
teknolojisini kendi iş 
süreçlerimize uygun şekilde nasıl 
hayata geçireceğimizi düşünerek 
fark yaratan İK uygulamalarına 
imza atmaya devam edeceğiz.
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Dijitale yapılan yatırımların artırılması ve profesyonelleşmesi gerektiğini 
vurgulayan TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, dijitalleşme bu kadar ön 
plandayken, dijital OSB’lerin oluşturulması gerektiğinin de altını çiziyor.

Artık dijital OSB’leri
oluşturma vakti!
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insanlarının liderlik vasıflarını, 
sosyal sorumluluklarını ve ortak 
hedeflerini geliştirerek ülke 
çapında tüm toplumun sosyo-
ekonomik gelişimine katkıda 
bulunmak, hem bireysel hem 
de sosyal gelişimi sağlamak ve 
kamuoyunda genç iş dünyasının 
sesi olmak için 1986 yılında 
kuruldu. Aynı zamanda, G20 

Bursa doğumlu olan Nilüfer 
Çevikel, Uludağ Üniversitesi 
İşletme bölümü mezunu. Çevikel 
şu an, 2002 yılında kurmuş 
olduğu ev tekstili sektöründe 
üretim yapan Nil-San Tekstil’de 
Yönetim Kurulu Başkanı olarak 
iş yaşamına devam ediyor. 
Demirtaş Organize Sanayi 
Bölgesi Sanayici ve İş insanları 
Derneği’nin (DOSABSİAD) ilk 
kadın Yönetim Kurulu Başkanı 
olan Çevikel, genel merkezi 
İstanbul’da bulunan Türkiye 
Genç İş İnsanları Derneği’nin 
de (TÜGİAD) yine seçilen ilk 
kadın Genel Başkanı olarak 
görev alıyor. Bunun yanı sıra, 
Avrupa Genç Girişimciler 
Konfederasyonu (YES for Europe) 
İcra Kurulu Üyeliği ve Avrupa’da 
11 ülkeden 300 binden fazla 
girişimciyi temsil eden Avrupa 
Birliği Genç Girişimciler 
Organizasyonu (JEUNE) Başkan 
Yardımcılığı görevlerini de 
yürütüyor.

Türkiye’deki ilk ulusal ve tek 
uluslararası genç iş insanları 
derneği olan TÜGİAD ise genç iş 

Genç Girişimciler İttifakı’nda 
(G20 YEA) Türkiye’yi temsil 
eden tek sivil toplum kuruluşu. 
100’den fazla ülkeye ihracat 
yapan, 58 milyar dolar ticaret 
hacmine sahip, Türkiye çapında 
850’den fazla üyesiyle TÜGİAD, 
ulusal ekonomide önemli bir 
rol oynuyor. TÜGİAD üyeleri ileri 
inşaat, inşaat malzemeleri, 

Dünya geneline 
baktığımızda büyük 
bir ivmeyle gelişen 
teknoloji ile birlikte 
ülkelerin ekonomik 
kalkınmalarını 
sürdürülebilir hale 
getirebilmeleri için 
geleneksel kalkınma 
yöntemleri yerini 
hızla teknoloji 
ürünlerine bıraktı



ŞUBAT 2022 - İŞTE TEKNOLOJİ

VİZYON

21 

teknolojilerin global pazarlara 
açılmasına ve Türkiye’deki 
teknoloji ihracatının büyümesine 
katkı sağlıyor. Türkiye’nin şu 
an en değerli iki şirketi olan 
Trendyol ve Getir’in son 10 yılda 
kurulmuş ve teknolojinin gücünü 
arkasına alan şirketler olması, 
yatırım ekosistemine verilmesi 
gereken önemin ne denli yüksek 
olduğunu kanıtlar nitelikte.

Teknoloji ihracatını daha 
da artırmada hangi alanlara 
odaklanılması gerekiyor?  
Girişimcilik ekosisteminin 
teknoloji ihracatına daha 
fazla katkı sağlaması 
için sizce ne tür adımlar 
atılmalı?
Son dönemdeki gelişmelere 
baktığımızda oyun şirketleri 
başta olmak üzere global odaklı 
Türk teknoloji şirketleri çok 
fazla talep görüyor. Bu şirketler 
yerel pazarda operasyonlarını 
yürüterek operasyon giderleri 
konusunda rakiplerine göre 
avantaja sahip olmalarının yanı 
sıra, ürünlerini uluslararası 
pazarda satarak gelir tarafında 
da rekabet edebilir seviyedeler. 
Böylelikle, karlılık konusunda 
dünyadaki rakiplerinin önüne 
geçiyorlar. Bu durum da Türk 
teknoloji şirketlerine hem ciddi 
yatırımlar hem de satın almalar 
olarak geri dönüyor. Bu noktada 
oyun, yazılım ve son zamanlarda 
ön plana çıkan MetaVerse gibi 
alanlardaki girişimlere destek 
verilmesi, kısa ve uzun vadede 
teknoloji ihracatı anlamında 
ciddi geri dönüşler sağlıyor. Ek 
olarak, yabancı yatırımcıların da 
özellikle belli bir seviyeyi geçmiş 
Türk girişimlerine ilgi gösteriyor 
olması, Türkiye’deki yerel 
yatırımcıları bu şirketlere çok 
erken aşamalarda yatırım yapma 
konusunda cesaretlendiriyor. 

tekstil, dış ticaret, otomotiv 
ve yedek parça, turizm, gıda, 
makine, motor ve diğer metal 
ürünlerin imalatları gibi toplam 
60 sektörde etkin olarak 
faaliyet gösteriyor. Geçtiğimiz 
yıl Kazakistan temsilciliğini 
de açarak yurt dışı temsilcilik 
sayısını 13’e çıkaran TÜGİAD, 
Ocak ayında açtığı Eskişehir 
şubesiyle de yurt içinde 
büyümeye devam ediyor. 

TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer 
Çevikel ile Türkiye’deki teknoloji 
ihracatından girişimciliğe, 
iş dünyasında kadının 
konumundan dijital dönüşüme 
kadar çok kapsamlı bir sohbet 
gerçekleştirdik...

TÜGİAD’ın kapsamı geniş 
bir dernek olmasının 
yanında, sorumuzu biraz 
daha teknoloji odağında 
sormak isteriz. Teknoloji 
ihracatında Türkiye’deki 
gelişmeleri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Dünya geneline baktığımızda 
büyük bir ivmeyle gelişen 
teknoloji ile birlikte ülkelerin 
ekonomik kalkınmalarını 
sürdürülebilir hale getirebilmeleri 
için geleneksel kalkınma 
yöntemleri yerini hızla teknoloji 
ürünlerine bıraktı Bu değişim 
ile global pazarlardaki ülkeler 
arası rekabet de arttı. Son 
yıllara baktığımızda ise 
teknoloji ihracatı konusunda 
Türkiye’nin de bu rekabete hızla 
dahil olduğunu görmekteyiz. 
Özellikle son yıllarda oyun, 
e-ticaret ve yazılım alanında 
yapılan yatırımlar neticesinde 
Türkiye’den çıkan start-uplar 
hem bu ivmeyi destekliyor 
hem de Türkiye’deki yatırım 
ekosistemini ve girişimcileri 
cesaretlendirerek ortaya çıkan 

Özetlemek gerekirse; şu an en 
ideal yatırım stratejisi, erken 
aşama teknoloji şirketlerine 
yatırım yapmak ve yatırımcıları 
bu çerçevede cesaretlendirmek. 
Böylelikle hem Türkiye’den 
daha fazla unicorn çıkmasına 
destek olabilir hem de teknoloji 
ihracatında diğer ülkelerin önüne 
geçerek ekonomik anlamda 
gücümüzü artırabiliriz.

Pandemiyle hız kazanan 
dijital dönüşümün sektörler 
için faydaları neler oldu? Bu 
dönüşümün sürdürülebilir 
olması için nasıl bir yol 
haritası belirlenmeli?
Dijital dünyanın kapıları açıldığı 
günden bu yana her sektör, 
bir şekilde baş döndürücü 
dönüşüme entegre olmaya 
çalışıyor. Bu, bir zorunluluk 
çünkü bu gelişime ayak 
uydurmayanın ayakta kalması 
artık gerçekten çok zor. 
Sınırların yok olduğu, iletişim 
kanallarının daha da çeşitlendiği 
ve teknolojik gelişimde büyük 
yolların kat edildiği günümüzde, 
değişime ayak uydurmak 
yetmiyor ve dijital dönüşümün bir 
parçası ve hatta öncüsü olmak 
gerekiyor. Teknolojik gelişmeler 
sayesinde herkesle, her yerde 
iş yapabilmeniz mümkün. 
Özellikle pandemi süreciyle 
birlikte teknolojik imkanları 
ve dijitalleşmeyi kullananların 
sayısı katlanarak çoğaldı. 
Tüm dünyayı etkisi altına alan 
salgın sürecinde başta uzaktan 
çalışma modelleri olmak üzere, 
hemen hemen her alanda dijital 
dünyanın sunduğu imkanlardan 
yararlanmanın mümkün olduğu 
gözler önüne serildi.

Toplum 5.0’ın konuşulduğu 
dijitalleşen dünyada, teknoloji 
ekonomik büyüme için hayati 
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oluşturulması gerektiğini 
düşünüyorum. Bu süreçte 
nerelerde başarısız olduğumuzu 
ya da nerelerde iyileştirme 
yapmamız gerektiğini saptamalı 
ve iyileştirici adımlar atmalıyız. 
Bu noktada, üniversite-STK-
kamu kurumları birlikteliği, 
topyekün bir kalkınma için şart. 
TÜGİAD olarak bu çalışmayı en iyi 
yürüten STK’lardan biriyiz. 

TÜGİAD’ın ilk kadın 
başkanı olarak, 
Türkiye’de kadınların iş 
dünyasındaki yerini nasıl 
değerlendirirsiniz?
Çalışma hayatında, sivil 
toplum kuruluşlarında ve 
derneklerde sorumluluklar alan 
ve bu alanlardaki zorlukları 
deneyimlemiş bir iş insanı 
olarak, kadınlarımızın özellikle 
karar verici mekanizmada yer 
alması gerektiğini her fırsatta 
dile getiriyorum.

Bugün Avrupa ülkelerinde kadın 
istihdamı yüzde 60, dünya 
ortalaması ise yüzde 50’nin 
üzerinde. Ülkemiz ise yüzde 
30’larda yer alan kadınların iş 
gücüne katılım oranı ile maalesef 
bu ortalamanın altında kalıyor. 
Oysa sürdürülebilir kalkınmanın 
yolu, kadınları da ekonomik 
sisteme iş gücü ve girişimci 
olarak entegre etmekten geçiyor. 
Yaklaşık 1.4 milyon girişimciye 
sahip olan Türkiye’de kadın 
girişimci sayımız, son beş yılda 
yüzde 40 artmasına rağmen, 
100 bin sınırına anca ulaştı. 
Bizim de temel stratejimiz, 
hayatın her alanında olduğu gibi 
iş dünyamızda da kadınlarımızın 
daha etkin ve güçlü bir şekilde 
yer almasını sağlamak olmalı.

TÜGİAD’da göreve gelir gelmez 
ilk önce ‘iş adamları’ ibaresini, 

önem taşıyor. Dijitalleşme, 
dünyamızda uzun yıllardır 
etkisini gösteriyordu. Teknolojik 
yatırımlar birçok ülkenin, 
yerli ve yabancı pek çok 
şirketin en önemli gündem 
maddesiydi. 2020 yılında 
yaşadığımız Covid-19 kriziyle de 
dijitalleşmenin hızı arttı ve etki 
alanı genişledi. 

Türkiye’nin teknolojiyi üreten 
ve satan ülke konumunda 
olması gerektiğine inanıyoruz. 
Yazılım ve programcılık 
alanında Türkiye’nin pazar 
payını büyütmek üzere teknoloji 
şirketleri ve start up’ların en 
yakın destekçiyiz ve tüm genç 
girişimcilere kapımız açık.

Dijitale yapılan yatırımların da 
artırılması ve profesyonelleşmesi 
gerektiğini düşünüyorum. 
Dijital altyapımız ne kadar 
sağlam olursa yatırım iştahı 
da o kadar artacaktır. Bu 
hedefle, altyapı çalışmalarının 
hızlandırılması gerekiyor. 
Organize Sanayi Bölgeleri, planlı 
sanayi üretiminin, istihdamın ve 
ihracatın kaynağı haline gelmiş 
durumda. Dijitalleşme bu kadar 
ön plandayken dijital OSB’lerin 

‘iş insanları’ olarak değiştirdik. 
Bunun da adına yakışır şekilde 
yönetim kurulumuzu erkek 
ve kadın olarak yarı yarıya 
oluşturduk. Kadın üye sayımızı 
da artırıyoruz. Burada cinsiyetçi 
yaklaşmıyoruz. Başarılı olması, 
bu işe gönül vermesi, vizyoner 
olması, sektöründe kuvvetli 
olması gibi özellikler tercih 
sebeplerimiz. Yönetimlerde 
kadın sayısındaki artışla bu 
sene G20 Zirvesi’nin Roma’daki 
raporlarında G20 ülkeleri 
içerisinde Fransa ve Kanada’dan 
sonra üçüncü sıraya yükseldik. 
İnşallah birinci olduğumuzu da 
göreceğiz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
en büyük hedefi ülkemizi 
muasır medeniyetler seviyesine 
çıkarmaktı. Ulu Önder sayesinde 
bütün dünyadan önce aldığımız 
hakları kullanmak ve çalışmak 
zorundayız. Kadın yöneticilerin 
aramızda bulunması için 
elimizden geleni yapıyoruz. 
Benim başkanlığım dönemimde 
kadınların ağırlıkta olduğu ve 
yönetici oldukları bir yönetim 
kuruluyla iş dünyasının içindeyiz. 
TÜGİAD’ın 36 yıllık tarihindeki 
ilk kadın Genel Başkanı olarak 
sadece kendimi değil, tüm 
kadınları temsil ediyorum. Bir 
yandan da kadınlara örnek 
olduğumu bilmenin verdiği onur 
ve gururu yaşıyorum.

Son olarak, 2022 ve takip 
eden yıllarda TÜGİAD’ın 
ajandasında hangi başlıklar 
yer alacak?
Yurt dışı faaliyetlerimize tüm 
hızı ile devam edip Türk genç 
girişimcisinin sesini duyurmaya 
devam edeceğiz. Yurt içinde de 
yeni şubelerimizle TÜGİAD’ın 
büyüme yolculuğuna devam 
edeceğiz.

Dijital altyapımız ne 
kadar sağlam olursa 
yatırım iştahı da o 
kadar artacaktır. 
Bu hedefle, altyapı 
çalışmalarının 
hızlandırılması 
gerekiyor
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Rabam Kurucusu Kaan 
Aydoğan, “Rabam’ın 
dijitalleşme yolculu-
ğunda, Türkiye’nin 
önde gelen bir 
teknoloji şirketi 
olması sebebiyle 
Turkcell’i tercih 
ettik.” dedi.

Turkcell’e
güvenimiz
tam!

Müşterilerimizi
memnun etmek için



ŞUBAT 2022 - İŞTE TEKNOLOJİ

VİZYON

24 

Rabam ile...
otomotiv satış sonrası dünyasını 
tamamen dijitalleştirerek, Türkiye 
ve dünyadaki ilk kapıdan kapıya 
hizmeti sağlayacak ve aynı 
zamanda araç sahiplerinin bütün 
ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir 
platform kuruyoruz. Günümüzün 
dijital çağını düşünerek mobil 
uygulama olarak yola çıktığımız bu 
yolculukta, araç sahiplerine App 
Store ve Google Play Store’dan 
ulaşacağız. Kullanıcılar uygulamayı 
kolaylıkla indirebilecek. 

Zamanın çok değerli olduğu 
günümüzde, otomotiv ihtiyaçlarını 
düşünmenize gerek kalmadan, 
oturduğunuz yerden veya 
günün keyfini çıkarırken araç 

1950’li yıllarda temeli atılan 
Aydoğanlar Şirketler Grubu, ilk 
olarak otomotiv sektöründe hizmet 
vermeye başladı. Grup, halihazırda 
otomotiv, turizm, inşaat, enerji ve 
teknoloji başta olmak üzere 9 farklı 
sektöre çözüm geliştirmeye devam 
ediyor. 

Söyleşimize, şirketin yöneticisi 
ve Rabam Otomotiv’in kurucusu 
Kaan Aydoğan’dan Aydoğanlar 
Şirketler Grubu’nun hizmet 
alanlarını dinleyerek başladık: 
“Kurumsal araç ve iş makinesi 
kiralama, Ford bayiliği, 2.el satış, 
sigorta acentelikleri, Alarcha 
Hotels&Resorts markasıyla otel 
işletmeciliği, konut ve ofis inşaat 
projeleri, temizlik (belediyelerin çöp 
Toplama ve yolların süpürülmesi), 
Biogas ve Landfill Gas Enerji 
Santralleri alanlarında hizmetlerimizi 
sürdürüyoruz. Bunların yanı sıra, 
son girişimimiz Rabam Otomotiv ile 
teknoloji ve start-up dünyasına giriş 
yapmaya hazırlanıyoruz.”

Kaan Aydoğan ile yaptığımız 
röportajda, Rabam’ın faaliyetlerini, 
grup şirketlerin teknoloji kullanımını 
ve daha fazlasını masaya yatırdık. 
Turkcell ile devam eden iş birliklerini 
de değerlendiren Aydoğan, bu iş 
ortaklığının gelecekte de devam 
edeceğine dair açıklamalarda 
bulundu.

bakımından yakıt dolumuna, 
satın almak istediğiniz bir aracın 
ekspertizinden araç yıkamaya 
kadar aklınıza gelebilecek her türlü 
hizmeti bütüncül bir yaklaşımla 
sunacağız. İlk etapta 6 ana hizmetle 
başlayacağımız bu yolculuk, 
zamanla bir otomobil sahibinin 
ihtiyacı olabilecek her türlü 
hizmeti içerecek. Aynı zamanda, 
müşterilerimiz akıllı hatırlatmalarla 
aracın ihtiyaçları hakkında 
bilgilendirilecek ve 4 kolay adımla 
ihtiyaçları olan hizmeti alabilecekler. 
En güzeli de bütün bu hizmetleri 
alırken aracın anlık konum ve hız 
durumunu görebilecekler. 

Tüm bu özellikleri nedeniyle 
Rabam’ı geleceğin dijital araç 
hizmeti olarak tanımlayabiliriz. 

Türkiye ve 
dünyadaki ilk 
kapıdan kapıya 
hizmeti sağlayacak 
ve aynı zamanda 
araç sahiplerinin 
bütün ihtiyaçlarını 
karşılayabileceği 
bir platform 
kuruyoruz
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en önemli unsurların başında 
geliyor. Turkcell’le ilk GSM alanında 
çalışmaya başladığımızda, satış 
sonrası destek tarafında kendisini 
kanıtlamıştı. Turkcell’in satış 
sonrası hizmeti, dijital dönüşüm 
yolculuğumuzda yaptığımız işi daha 
da büyütmemize fayda sağladı.

Turkcell’i bir iş ortağı olarak 
görüyoruz...
ve her zaman yeni iş birliklerine 
açığız. Özellikle yeni girişimimiz olan 
Rabam için müşteri memnuniyetini 
sağlamak bizim için çok öncelikli 

Dijitale yatırım...
başarılı olmak için artık şart. Aksi 
takdirde, farklı sektörlerde hizmet 
vermek ve kontrol sağlamak 
mümkün olmaz. Biz de bu alana 
olan yatırımlarımızı hız kesmeden 
sürdürüyoruz. Rabam’ın dijital 
altyapısını anlatacak olursam; 
teknoloji çağında araç bakım 
hizmetini almak günümüzün yarısını 
alabiliyor ve bu değerli zamanı 
kullanıcılara kazandırmak için 
Rabam’ın dijital altyapısına büyük 
bütçeler ayırdık.

Operasyonlarımızın 
dijitalleşmesine...
şirketler grubu olarak çok 
önem veriyoruz ve bu alanlara 
olabildiğince yatırım yapmaya 
çalışıyoruz. Aktif olarak bulut 
teknolojisi kullanıyoruz ve birçok 
operasyonumuzu makine öğrenimi 
ile kolaylaştırmaya çalışıyoruz. 

Dijital dönüşüm noktasında en 
büyük başlığımız, Rabam diyebiliriz. 
Rabam’a hem dışardan hem de 
içerden alacağımız yatırımlar ile 
Türkiye’deki otomotiv sektöründe 
büyük fark yaratacağımıza 
inanıyoruz. Daha sonraki hedefimiz 
ise yurt dışı pazarına açılmak. 

Dijitalleşme 
serüvenimizde... 
birçok firma ile görüştük fakat 
Turkcell’in bir teknoloji şirketi 
ve Türkiye’nin önde gelen 
şirketlerinden biri olması sebebiyle 
kendimize uygun bir partner 
olduğuna karar verdik. Bu 
çerçevede Turkcell’den GSM ve 
M2M hat kullanımı, veri merkezi, 
Metro Ethernet ve en son Rabam 
tarafında Call Center hizmeti almaya 
başladık.

Aynı zamanda dijital dönüşüm 
projelerimizde de bize öncülük 
ettiler. Bu süreçte sadece ürün satın 
almak yetmiyor, herkesin bildiği 
gibi alınan satış sonrası hizmet 

bir konu. Bu nedenle, alanında 
öncü olan Turkcell’i tercih ettik. Call 
Center ve bulut santral hizmetinde 
birlikte ilerleme kararı aldık. Rabam 
olarak aynı zamanda GSM tarafında 
da Turkcell ile çalışıyoruz.

İlerleyen günlerde Rabam ile birçok 
yeni iş birliğine imza atacağız. Bu iş 
birliklerinin Rabam’ın satış sonrası 
hizmet sürecini önemli ölçüde 
değiştireceğini düşünüyoruz. İş 
birliklerimizden aldığımız kuvvetle 
bu sürecin oldukça hızlanacağına 
inanıyoruz.
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Temiz.co Kurucusu Eser Yoğurtçu: “Girişimciyseniz etrafınızda her zaman 
birçok ‘olmaz’ ile başbaşasınız demektir. Yeteneğiniz de tüm bu olmazları 
“olur”a çevirmekte ortaya çıkıyor.”

Girişimciliğin esas marifeti
olmazları ‘olur’a çevirmek!

Eser Bey sizi tanıyarak 
başlamak isteriz...
14 yaşında ilk yazılımımı 
geliştirmemle girişimcilik serüvenim 
başladı diyebilirim. Akademik 
olarak da İşletme yüksek lisansımı 
Bahçeşehir Üniversitesi’nde 
tamamladım.  2002-2010 
yılları arasında Türkiye’nin önde 
gelen dijital ajanslarında farklı 
pozisyonlarda görev aldım. 
Bu yıllarda global markaların, 

reklam ajanslarının ve özellikle 
yeni girişimlerin dijital çağa 
ayak uydurmak için geçirdikleri 
dönüşüme çok yakından tanık 
oldum. 2010 yılında Mynet’te 
günlük 1,5 milyon kullanıcısı olan 
Mynet e-mailin ürün yöneticiliğini 
yaptım. Hemen ardından, Peak 
Games’in kuruculardan sonraki 
ilk çalışanı olarak Strateji Başkan 
Yardımcılığı görevini üstlendim. 
Türkiye’den çıkan ve dünyanın ilk 5 

mobil oyun şirketi arasına girerek 
bu başarı hikayesini yazan harika 
bir ekiple çalışma fırsatı buldum. 
Tüm bu deneyimlerin ve kendi 
girişimlerim üzerine hazırlık yaptığım 
birkaç yılın ardından, 2013’te 
Bahçeşehir Eğitim Kurumları ile 
Türkiye’nin ilk online birebir eğitim 
platformunu kurdum. 2014-2016 
yılları arasında danışmanlık ve 
eğitim vermeye devam ederken, 
geliştirdiğim mobil veri transferi 
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dostu ve App Store Türkiye 
“2017’nin En İyileri” listesinde yer 
alan ödüllü uygulamamız veya 
web sitemiz üzerinden oluşturuyor. 
Siparişin oluşturulmasından 
hizmetin eve teslimine kadar olan 
tüm süreçlerde ise müşteriye 
kusursuz bir dijital deneyim 
sunuluyor. 

Temiz.co’nun en önemli 
başarılarından biri de kurulduğu 
günden bugüne, ileri teknolojinin 
neredeyse hiç kullanılmadığı bir 
sektörde, uçtan uca kullanıcı 
deneyimi tasarımıyla veri analizi 
ve kişiselleştirme gibi alanları 
bir araya getirerek ortaya son 
kullanıcının memnuniyetini hedef 
alan bir iş çıkarması oldu.

Günümüzde bulut bilişim 
teknolojilerinin kullanımı bizim 
büyüklüğümüzdeki dijital girişimler 
için kaçınılmaz. Bulut bilişimin 
sağladığı çeviklik, hız ve verimlilik 
bizim en büyük avantajımız haline 
dönüşüyor. Bunun yanı sıra, yapay 
zekanın da çok katmanlı bir alan 

donanımıyla Stanford Üniversitesi 
“StartX” programına katılmaya hak 
kazandım. Bu donanımın dünya 
çapında patentlenmesinin ardından 
da 2016 yılının Mayıs ayında Temiz.
co’yu kurdum.

İnsanların hayatına büyük bir 
kolaylık sunan Temiz.co’nun 
yolculuğunu okurlarımız için 
anlatır mısınız? Nasıl doğdu 
bu fikir?
Temiz.co’nun yolculuğu, 
kariyerimde benim için önemli 
bir mihenk taşı olan, Stanford 
Üniversitesi “StartX” programına 
katıldığım günlerde başladı. 
Program boyunca, birçok 
girişimciyle yakından tanışma, 
işleyişin ve süreçlerin içinde 
yer alma şansım oldu. Temiz.
co’nun fikri de Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki kuru temizleme 
girişimlerinin ne kadar kolay ve 
doğru işlediğini görmemle gelişti. 

Türkiye’ye döndüğümde sektörü 
araştırmaya başladım ve bu alanda 
bir eksik, daha önemlisi bir fırsat 
olduğunu gördüm. Yaklaşık 3 ay 
süren bir araştırma ve geliştirme 
sürecinin ardından Temiz.co ilk 
siparişini aldı.

Hizmet veyahut kurum olarak 
iş süreçlerinizde kullandığınız 
teknolojiler var mı?
Temiz.co, dijital tabanlı bir hizmet 
şirketi. Bu sebeple teknoloji, 
işimizin kalbinde yer alıyor. 
Müşterilerimiz siparişlerini kullanıcı 

olduğuna inanıyorum. Her şirketin 
fayda sağlayacağı birçok detayı 
var tabii ki, ancak derin yapay 
zekadan fayda sağlamak için 
doğru yeteneklerin yetişmesine 
odaklanmamız gerekiyor. 
Pazarlama alanındaki global 
rekabet, dijital platformları yapay 
zekayı zaten en başta ücretsiz 
olarak sunmaya mecbur bıraktı; 
yani bugün bir dijital reklamınız 
varsa farkında olun ya da olmayın 
yapay zeka zaten kullanıyorsunuz. 

Süreç içerisindeki başarı 
hikayelerinizi, dönüm 
noktalarınızı merak ediyoruz. 
Buradan yola çıkarak, 
bir girişimci gözüyle bu 
yolculuğu nasıl anlatırsınız? 
Girişimcilikte olmazsa 
olmazlar sizce neler?
Temiz.co’nun yolculuğunda, ilk 
günden bu yana, her müşterimizle 
çok yakın bir ilişki kurmaya özen 
gösterdik. Müşterilerimizi çok 
iyi dinledik ve anlamaya çalıştık. 
Temizlediğimiz her bir parçanın 
uzmanlarımızın elinden bir sanatçı 

Günümüzde bulut 
bilişim teknolojilerinin 
kullanımı bizim 
büyüklüğümüzdeki 
dijital girişimler için 
kaçınılmaz
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Temiz.co’nun 2022 ve 
uzun vadedeki hedefleriyle 
bitirelim... Yakın zamanda 
hizmetlerinize yeni 
portföyler eklenecek mi 
ve hizmet bölgelerinizin 
kapsamı genişleyecek mi?
Temiz.co 2021 yılının özellikle 
ikinci yarısında büyüme yolunda 
önemli adımlar attı. Tüm 
hizmetlerimizi tek bir tesiste 
birleştirerek kapasitemizi üç 
katına çıkardık. Yine bu dönemde 
yönetimi, her biri kendi alanında 
tecrübeli ve başarılı, profesyonel 
bir ekip devraldı. Temiz.co’nun 
yeni Genel Müdürü Ece Sargın, 
Pazarlama ve İletişimden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Burcu 
Haylaz ve Operasyonlardan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Dağhan Yazıcıoğlu ekibimize 
katıldı. 

Heyecan verici bu gelişmeler 
ışığında 2022’ye yeni hayaller 
ve büyük hedeflerle başladık. 
Bugün itibarıyla 200 bine 
yakın müşterimize İstanbul’da 

titizliğiyle çıkmasını sağladık. 
Bu sayede de müşterilerimizin 
sevgisini ve güvenini kazandık. 
Temiz.co’dan aldıkları ilk 
hizmetin hemen ardından, bizi 
ağızdan ağıza duyurmaları, 
sosyal medya hesaplarında 
kendiliğinden paylaşmaları bizi 
çok gururlandırdı. Bu sayede, 
Temiz.co çok kısa zamanda çok 
fazla kişiye ve hizmet verdiğimiz 
bölgelerden çok daha uzaklara 
ulaştı. Hızla büyümemizin 
arkasındaki en önemli başarımız 
mutlu müşterilerimiz oldu.

Bunun yanı sıra, çeşitli global 
markalarla kurduğumuz iş 
birliklerinin işimiz için önemli 
dönüm noktaları olduğunu 
söyleyebilirim. Nike, sneaker 
temizliği konusunda dünyada 
sadece iki marka ile çalışıyor 
– birisi biziz. Nike’ın Avrupa 
Pazarlama Direktörü’nün 
İstanbul’da mağaza içinde 
yapmış olduğumuz bir aktivitede 
hizmetlerimizi görmesiyle başlayan 
süreç, bizim için gurur verici bir 
şekilde sonuçlandı. 

Temiz.co’nun yolculuğu bir girişimci 
olarak bana teknolojinin ötesinde 
çok geniş bir yelpazede deneyim 
ve uzmanlık kazandırdı. Temizlik 
formüllerimizi geliştirdiğimiz 
Ar-Ge faaliyetlerinden temizlik 
işlemlerine, saha ve lojistik 
operasyonlardan doğayı koruyan 
sürdürülebilir bir iş modeli 
yaratmaya kadar birçok farklı alanı 
eş zamanlı yöneterek ve yaşayarak 
her gün yeniden öğrendiğim bir 
okul oldu benim için. 

“Girişimcilikte olmazsa olmazlar” 
sorunuza gelecek olursak; 
girişimciyseniz zaten etrafınızda 
her zaman birçok “olmaz” ile 
başbaşasınız demektir. Sizin 
yeteneğiniz tam da burada, bu 
olmazları “olur”a çevirmekte ortaya 
çıkıyor.

vale, Türkiye’nin tüm illerinde 
ise ücretsiz kargo hizmeti ile 
ulaşıyoruz. Büyük markalarla 
yapmış olduğumuz kurumsal iş 
birliklerimizin sayısı yeni markaların 
katılımıyla gün geçtikçe artıyor. 
Temiz.co’nun hızlı, güvenilir ve 
doğayı koruyan hizmetlerini 
daha çok kişiye ulaştırmayı, uzun 
vadede yurt içinde ve yurt dışında 
büyümeyi hedefliyoruz. 

Bununla birlikte, kurulduğumuz ilk 
günden itibaren Ar-Ge faaliyetleri 
neticesinde geliştirdiğimiz özgün 
temizlik formüllerimiz üzerine 
çalışmalarımız da kesintisiz devam 
ediyor. Temizlik formüllerimizin 
%100 doğada çözünebilen 
bileşenlerden oluşması üzerine 
yeni bir çalışmaya başlıyoruz. 
Operasyonlarımızın yanı sıra, tüm 
müşterilerimizi de ayakkabılarının 
ve kıyafetlerinin ömrünü uzatarak 
daha yavaş ve sürdürülebilir 
tüketime teşvik ediyoruz. Hep 
birlikte, daha temiz ve daha iyi 
bir gelecek inşa edebileceğime 
inanıyoruz.
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Pandeminin kalıcı etkileri, 
tüketicilerin yeme-içme 
seçimlerinden üreticilerin talebi 
karşılama yeteneklerine kadar 
her şeyi etkilemeye devam 
edecek. Birçok tüketici 2022’de 
yeni bir başlangıç yapmayı 
umarken, devam eden pandemi 
ise yiyecek ve içecek trendlerini 
şekillendirmede önemli bir rol 
oynayacak. 

Endüstri uzmanları ve analistlerle 
yapılan görüşmeler kapsamında 
2022’de yiyecek ve içecek 
endüstrisini etkileyecek en büyük 5 
trend ise şunlar olacak: 

1. Z kuşağı bayrağı 
devralıyor
Yetişkinliğe geçiş yapan Z 
kuşağının toplum ve çevre 
konusundaki yeni bakış 

açılarının, gıda sektöründe 
büyük değişikliklere yol 
açması bekleniyor. 2018’de 
yapılan bir araştırmaya göre 
Z kuşağı, tükettikleri yiyecek 
ve içecekleri üreten şirketlerin 
sürdürülebilirliğine, besin değerine 
ve etiğine fazlasıyla dikkat ediyor. 
Z kuşağının görüş ve davranışlarını 
yakından takip eden bitki bazlı bir 
et üreticisi ise genç tüketicilerin 
çevreyi korumak için bitki bazlı 
gıdaları yemeye ve daha az et 
tüketmeye yatkın olduğunu tespit 
etti. Şirket tarafından yaptırılan 
anket çalışması, gençlerin küresel 
ısınmayı durdurmaya yardımcı 
olacak potansiyel katkıları 
konusunda iyimser olduklarını 
ve %73’ünün kişisel seçimleriyle 
en azından bir miktar fark 
yaratabileceklerini düşündüklerini 
ortaya koydu. 

2. Fonksiyonel bileşenlere 
yeni uygulamalar
Pandemi nedeniyle insanlar 
sağlıklarına ve zindeliklerine daha 
fazla dikkat ederken, CPG’ler 
2022’de klasik fonksiyonel 
bileşenleri daha fazla ürününe 
dahil etmenin yeni yollarını 
buluyor. Global Data Genel Müdürü 
Neil Saunders adaptojenler, 
probiyotikler ve nootropikler gibi 
bileşenlerin yiyecek ve içeceklere 
dahil edilme biçimlerinin değiştiğini 
söylüyor. Örneğin adaptojenler, 
çay ve kahvelerde bulunan bir toz 
formundan maden suyu, enerji 
barları ve çikolata gibi ana ürünlere 
geçiyor. Genellikle yoğurtta bulunan 
probiyotikler gibi diğer bileşenler 
de soda veya beslenme barı gibi 
farklı durumlarda tüketilebilecek 
içeceklere ve yiyeceklere 
dönüşüyor.

Gıda sektöründe
yeni bir dönem
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2019 yılına ait bir araştırma, 
tüketicilerin %65’inin tükettileri 
ürünlerde bir işlev aradığını buldu. 
Bu nedenle, küresel fonksiyonel 
içecek pazarının tek başına 
2023’te 158,3 milyar dolar 
değerinde olacağı tahmin ediliyor 
ve bu konu büyük CPG’lerin de 
dikkatini çekiyor. Örneğin, bazı 
ürünlerine beslenme tedavisi veya 
tıbbi kullanımlar ekliyorlar, stresle 
mücadele ve rahatlama sağlamayı 
amaçlayan işlevsel içecekler 
üretiyorlar, bir portakaldan 30 kat 
daha fazla C vitamini içeren bir 
süper meyveden üretilen içecekler 
piyasaya sürüyorlar.

3. Bitki bazlı et yeni biçimler 
alıyor
Birçok analist, bitki bazlı et 
segmentinin 2022’de büyümeye 

devam edeceğini söylüyor. Ancak 
bu yılki büyümeyi sağlayan ürünler, 
birkaç yıl önce bitki bazlı ürünleri 
bir trend haline getiren burgerler, 
öğütülmüş gıdalar ve bitki bazlı 
tavuk kanatlarından çok farklı 
olacak. Uzmanlar bu alandaki 
genişlemenin farklı bileşenlerin, 
teknolojilerin ve analogları üretme 
yöntemlerinin kullanılması yoluyla 
geldiğini söylüyor. Soya, buğday ve 
bezelye proteinleri, bitki bazlı etin 
en önemli unsurlarından biri olsa 
da birçok içerik yeni bir görünüme 
kavuşuyor. Tüketiciler gıdalarında 
çeşitli tatlar, işlevler ve farklı bitki 
proteinleriyle ilgilendikçe üreticiler 
de ufuklarını genişletiyor.

Birkaç bitki bazlı et şirketi, daha 
fazla et benzeri bitki bazlı ürünler 
yapmak için yeni teknolojiyi yayıyor 

ve yüksek nemli ekstrüzyonu 
mükemmelleştiriyor. Örneğin, 
vegan ve vejetaryen yiyecekler 
üreten bir yiyecek markası, şirketin 
tavuk gibi lifleri daha gerçekçi bir 
şekilde parçalayabildiğini söylediği 
tescilli bir teknolojiyi tanıttı. 
Fermantasyon yoluyla yapılan et 
analogu ürünler de form ve doku 
açısından oyunu değiştirecek. 
Örneğin bazı markalar, kendi 
başlarına bitki bazlı olmasalar da 
geleneksel et ürünlerinin yapısını ve 
dokusunu taklit etmek için misel ve 
mantarları kullanıyor.

4. Getiri değeri
Marka analitiği takip şirketlerine 
göre özel markalar, 2021’in 
sonunda ortaya çıkan sorunlar 
nedeniyle tedarik zinciri ve nakliye 
aksamalarından daha fazla 
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etkilendi. Pandemi döneminde 
ise birçoğu evden çalışan 
tüketiciler, işe gidip gelmek veya 
dışarıda yemek yemek için para 
harcamadıkları için daha fazla 
premium ürün satın aldı. Ancak 
daha fazla insanın ofislere dönmesi 
ve restoranlarda yemek yemesiyle 
birlikte ekonominin değişmesi 
beklendiğinden, getiri değerinin 
yükselmesi bekleniyor. Ek olarak, 
enflasyonun gıda fiyatlarını 
yükseltmesiyle, tüketiciler mümkün 
olan her yerde tasarruf etmek 
istiyor çünkü kapasiteleri tükendiği 
için yeni kapasite elde etme 
zorluğuyla mücadele eden özel 
markalar, yüksek kalite monogramlı 
gıdalar sundukları için daha yüksek 
fiyat belirleyebiliyor.

5. Yeşillikler de markalı 
yaklaşımı benimsiyor
Onlarca yıldır ürünlere, meyvelere 
ve sebzelere markalı ambalajlar 
verilirken yeşillikler isimsiz kaldı. 

Ancak, bir zamanlar sıradan 
olmayan marul, fesleğen ve diğer 
yeşillikler, bazı şirketler tarafından 
çevre dostu üretim uygulamalarını 
öne çıkarmanın veya müşteriyi 
tam olarak yetiştirildiği çiftliğe 
bağlamanın bir yolu olarak, artan 
bir şekilde markalaştırılıyor.

Uzmanlar yeni başlayan üretim 
şirketlerinin, markalarını 
oluşturmak için büyük CPG’lerin 
hikaye anlatımında ne kadar etkili 
olduğunu fark ettiklerini söylüyor. 
Şimdiyse bu taktiği kendi lehlerine 
kullanıyorlar. Foodmix Marketing 
Communications tarafından yapılan 
bir araştırma da bu yaklaşımı 
doğruluyor. Çalışma, alışveriş 
yapanların %68’inin özel markalı 
veya markasız seçenekler yerine 
markalı ürünler için daha fazla 
ödeme yapacağını gösteriyor. Y ve 
Z kuşağının üçte ikisi, satın aldıkları 
taze ürünün markalı olmasının 
önemli olduğunu düşünüyor. X 

kuşağı ve baby boomer kuşağının 
yarısından azına kıyasla, “marka” 
nesiller boyunca daha yaygın hale 
geliyor.

Günümüzde tüketicilerin gıda 
endüstrisinden bekledikleri, 
pandemi öncesi zamanlardan artık 
çok farklı ve bu yeni beklentiler 
2022’den sonra da devam edecek. 
Bu nedenle, gıda sektöründe 
tüketici beklentilerini karşılamak 
için inovasyon her zamankinden 
daha kritik hale geliyor. Şirketler 
trendlere her ne kadar ayak 
uydurmaya yönelik girişimlerde 
bulunsa da operasyonlarını 
gerçekten geleceğe hazırlamak 
istiyorlarsa, ürünlerini heyecan 
verici, benzersiz ve cazip hale 
getirmenin yenilikçi yollarını 
aramalı. İnovasyonun sadece 
teknoloji ile ilgili değil, sektörel 
değişikliğin başarılı olması için 
de gerekli olduğunun farkında 
olmalılar.
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Şu anda dünya nüfusu 8 
milyara yaklaşıyor ve gıda 
tüketimi her yıl giderek artıyor. 
Gıda sektöründeki teknoloji 
uygulamaları, robotlar, veri ve 
işleme teknolojileri de bu tüketim 
hızına yetişmek için gıdaların 
üretim biçimini yıllar içerisinde 
geliştirdi. Öyle ki 2021 yılına ait 
bir araştırmaya göre, üretimden 
teslimata kadar gıda endüstrisini 
bir bütün olarak etkileyen 
teknoloji, gıda üreticilerinin artan 
küresel nüfus için daha etkin 
bir şekilde üretim yapmalarını 
sağlıyor.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren 
firmaların rekabet güçleri ise 
artık yeni teknolojiyi kullanma 
kapasiteleriyle ölçülüyor. Yeni 
nesil teknolojiler gıda üreticilerine, 
verimlilikten enerji tasarrufuna 
kadar çok geniş çapta rekabet 
avantajı sağlıyor. 

Gıda sektöründe robotik 
yükselişte
Daha büyük gıda üretim süreci 
otomasyonunu simgeleyen 
robotlar, sektörde her geçen gün 
yaygınlaşıyor. Örneğin, görüntü 
tanıma ve kavrayıcı teknolojisi gibi 
robotların hassas ve çeşitli malları 
giderek daha fazla yönetmesini 
sağlayan teknolojik gelişmeler, katı 
gıda güvenliği standartları vb. ile 
buluşuyor. 

Otonom dronelar ve araçlar da 
genel maliyetlerden tasarruf 
sağlarken verimli ikameler olarak 
ortaya çıkıyor. Depolarda ve 
marketlerde bulunan dronelar ve 
diğer gıda işleme robotları, hızlı ve 
uygun maliyetli gıda etiketleme ve 
izleme sağlıyor. 

Gıda endüstrisindeki robotik 
sıçrama, artan hız ve hassas gıda 

kalitesi kontrolü ile gıda üretim 
gelirlerini hızlandırıyor. Gıda 
üreticileri bu yenilikçi ekipmanları 
kullanarak gıdaları taze tutma 
masraflarını azaltırken üretimi de 
iyileştirme fırsatı yakalıyor. 

Diğer taraftan, gıda güvenliği 
standartları giderek daha katı 
hale geldi. Robotlar yardımıyla, 
üretim sürecinde insan müdahalesi 
kontaminasyon tehlikesini azaltmak 
mümkün oluyor. Robotlar aynı 
zamanda daha tehlikeli gıda 
sektörü meslekleri için güvenlik 
sorunlarının azaltılmasına da 
yardımcı oluyor. Örneğin, bir 
teknoloji firması 2016 yılında, 
daha sert eti kesmek için robotları 
kullanarak birçok iş kazasını 
önleyebilmek için kasap yazılımı 
geliştirdi. Bu gibi kullanım 
durumları ise teknolojinin endüstriyi 
geliştirebileceği sayısız örneklerden 
sadece bir tanesi.

Gıda sektörüne
fayda sağlayacak yenilikler
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Gıda işleme yazılımları ile 
hata payı minimum seviyede
Uzun yıllardır gıda hijyeni, gıda 
üreticileri ve tüketicilerinin en 
büyük endişelerinden biri oldu. Bu 
endişeleri gidermek için sektörde 
ERP sistemleri öne çıkıyor çünkü 
ERP; çalışanlar, BT sistemleri, 
ekipman, sensörler, tedarikçiler ve 
müşteriler vb. olabilecek her şeyi 
birbirine bağlıyor. Ek olarak, maliyet 
ve reçete yönetimi ile satış ve 
üretim planlaması gibi geleneksel 
faaliyetlerde en uygun desteği 
sağlamak için ERP sayesinde 
makineler birbirine bağlanabiliyor, 
böylelikle sistemlerin yönetimi 
ile tüm insan ve teknik 
oyuncular arasında bilgi akışının 
koordinasyonu verimli bir şekilde 
sağlanıyor.

Akıllı gıda güvenliği teknolojisi 
ise tesis ve üretim yöneticilerinin 
bir ürünü geri çağırma risklerini 
ve maliyetlerini önlemek, aynı 
zamanda kurumsal standartlarla 
düzenleyici uyumluluğunu 
sürdürmek için bunu daha hızlı 
ve doğru bir şekilde yapmalarını 
sağlıyor. Örneğin, E. coli bakterisi 
gibi patojenik mikroorganizmalar, 
bu bakteriyi içeren hayvanlardan 
temas yoluyla çiğ gıda bileşenlerine 

bulaşıyor. Bu soya ait bileşenlerini 
doğru ve gerçek zamanlı olarak 
izlemek ve analiz etmek için de 
verimli bir üretim yürütme sistemi 
(MES), üretim yöneticilerini 
uyarıyor. Yöneticiler hangi partinin 
bu bakteriye sahip olduğunu hızla 
belirleyebiliyor ve ardından zincir 
boyunca geriye doğru çalışabiliyor.

Gıda üreticilerinin üretim süreçlerini 
ve tedarik zinciri operasyonlarını 
optimize etmeleri için gıda yönetimi 
çözümleri de giderek yayılıyor. 
Bu çözümler gıda üreticilerinin 
pazar gereksinimlerini daha iyi 
anlamalarına ve aksaklıkları tahmin 
etmelerine yardımcı olarak kayıpları 
azaltıyor ve fazla gıdayı yönetiyor. 
Örneğin, kuantum hesaplama, 
sektör oyuncularının pandemi gibi 
kritik aksaklıkları analiz etmesine ve 
piyasa dalgalanmalarını verimli bir 
şekilde simüle etmesine yardımcı 
oluyor. Müşteri ve pazar zekası da 
markaların pazarlama stratejilerini 
optimize etmesine ve ilgili kitleye 
etkili bir şekilde ulaşmasına olanak 
tanıyarak satışları artırıyor.

Otomasyon: Daha fazla 
esneklik, daha fazla tasarruf
Gıda üreticilerine daha iyi 
operasyon için birçok olanak 

sunan üretim ve lojistik 
otomasyonunun tüm süreçleri 
düzgün bir şekilde yönetmesi, 
izlemesi, optimize etmesi ve 
otomatikleştirmesi için homojen 
bir BT altyapısı, akıllı veri yönetimi 
ve akıllı bir iş akışına sahip olması 
gerekir. İster tam otomatik üretim 
hatları, ister yarı otomatik toplama 
sistemleri veya robot kontrollü 
nakliye sistemleri olsun, artık 
çok sayıdaki örnekler otomatik 
süreçlerin nasıl çalıştığını 
gösteriyor ve daha yeni sistemler 
gıda sektörü oyuncularına daha 
fazla esneklik ve gider yönetimi 
sağlıyor.

Gerçek zamanlı uygulamalarla 
katma değerli bilgi
Merkezi olmayan bilgi dağıtımı, 
gıda üretiminin başarısında kilit 
bir unsur haline geliyor. Web 
ve bulut tabanlı uygulamalar 
ise tüm üretim sürecini takip 
etmesi ve yönetmesi bakımından 
öne çıkıyor. Bu kabiliyetler, 
katma değerin oluştuğu veya 
çalışanların ihtiyaç duyduğu 
yerlerde, örneğin gelen mal 
departmanında, üretimde, 
sipariş toplama sırasında veya 
müşterinin ofisinde önemli 
bilgiler üretilmesini sağlıyor.
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“Genel üretim trendleri 
artıyor”
2022 yılı için sektörde büyüme 
devam etmekle beraber, girdi 
maliyetlerinde oluşan artışın 
ters etkileri de gözlemleniyor. 
Covid-19 sürecinde çok daha 
net anlaşılan kendine yetebilme 
ve kendi ihtiyacını üretebilme 
durumu da kendini iyiden iyiye 
hissettirmeye başladı. Bu durum 
çerçevesinde genel üretim 
trendlerinde artış gözlemiyoruz ve 
bu üretimin devamlılığı ülkemiz 
için çok önemlidir.

Üretim hatlarında teknoloji 
olmaz ise olmaz bir aracımız. 
MAY Tohum olarak biz de çağın 
getirdiği tüm yeni teknolojileri 
olabildiğince kullanıyoruz. Son 3 

yıldır özellikle drone ve drone ile 
analiz yöntemlerine ağırlık verdik. 
Bu çalışma yöntemleri ile sahada 
üretim aşamasında olan ürünlerin 
kontrolü ve geliştirilmesinde ciddi 
hız kazanmış durumdayız. Tohum 
üretiminde açık saha çalışması 
ağırlıklı olduğu için hızlı tespit 
yöntemleri ile önlemlerin alınması 
ve sahada bu veriler ışığında 
işlem yapılması çok önemli.  

“Teknolojik argümanlar 
sektör için ciddi bir fırsat”
MAY Tohum olarak, gıdanın ana 
girdisi olan ürünlerin üretildiği 
tohum kısmını üretiyoruz. Bu 
bağlamda ürünlerin sağlıklı 
üretilmesi ve verimin artırılması 
asıl hedeflerimiz arasında yer 
alıyor. Tohum üretiminden sonra 

tohumun ürüne (mısır, ayçiçeği, 
pamuk, fasulye, domates vb.) 
dönüşme sürecinde teknoloji 
olmazsa olmaz bir girdidir. 
Özellikle sulama, ilaçlama 
süreçlerinde ihtiyacın doğru 
tespit edilmesi ve ihtiyaca 
uygun uygulama olmazsa olmaz 
bir süreçtir. Bu sürecin etkin 
oluşturulması içinde teknolojik 
argümanlar ciddi bir fırsat.

“Değerli üretim ve verim 
artışı hedefli çalışmalar 
gözlemliyoruz”
MAY Tohum’un tüketicileri aslında 
çiftçiler. Son iki yılda da üretime 
kayan ve üretim için çalışan genç 
nesil taleplerini gözlemliyoruz. 
Klasik üretim tekniklerinden 
çıkılarak katma değerli üretim ve 
verim artışı hedefli çalışmaları 
çiftçilerimizde gözlemliyoruz.

Değişime adaptasyon için 
MAY Tohum olarak, öncelikle 
çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi 
ve doğru bölgeye doğru ürünün 
konumlandırılması çalışmalarına 
ağırlık veriyoruz. Bu çalışmaları 
saha çalışmaları, tarla günleri 
ve kahve toplantılarıyla ana 
üretici kısmı olan çiftçilerimize 
anlatmaya çalışıyoruz. Bu 
anlatımlardan sonra toprak 
analizleri, verim tahminleri vb. 
konularda gerek toprak analiz 
cihazlarımız, gerekse drone 
kullanımları ile çiftçilerimize 
bilgilendirme yapıyoruz.

COVID-19 salgını, tüketici beklentilerindeki değişimin yanında, gıda 
değer zinciri boyunca Endüstri 4.0 teknolojilerinin benimsenmesini de 
hızlandırdı. Gıda üreticileri ise robotik, e-ticaret ve dijital gıda yönetimi 
araçlarıyla üretim alanlarını dijitalleştirdi. Verimli, şeffaf ve sürdürülebilir 
operasyonlar için tüm bu teknolojik araçları kullanarak pandeminin 
devam eden etkisiyle mücadele eden gıda endüstrisini, MAY Tohum 
CIO’su Murat Yonar değerlendirdi...

MAY Tohum CIO’su Murat Yonar
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Otomatik kapanma özelliği ile enerji tasarrufu ve güvenlik sağlayan De-
Longhi kahve makinesinin yan tarafında bulunan gösterge, su seviyesini 
takip etmeye olanak verirken, tabanının ısıtıcı özelliği ise demlenen kah-
venin hazır bir şekilde soğumadan beklemesini sağlıyor. Bu sayede kah-
veniz daima sıcak ve servise hazır oluyor. Demliğin bulaşık makinesinde 
yıkanabilmesi ve karaf ile filtre sepetlerinin kolay bir şekilde çıkarılabilmesi 
de temizliği kolaylaştırıyor. Son kullanımdan 40 dakika sonra otomatik 
olarak kapanan cihaz, kahve hazır olduğunda sesli ikaz ile kahve bekleme 
sorununu sonlandırıyor. Geniş haznesiyle 10 fincana kadar kahve sunan 
makine, kalabalık mekanlar için de ideal bir ürün haline geliyor.

Joint Technology Co tarafından tasarlanan MeowMate, kedileriniz evde 
yalnızken mükemmel bir arkadaş olacak! Bu sevimli küçük alet, kedini-
zi tüm gün boyunca takip ediyor ve ona göz kulak olmanıza yardımcı oluyor. 
1080p ultra net video kalitesi ve HD sesli interkom özelliği ile evcil hayvanınızı net bir şekilde izlemenizi 
ve duymanızı sağlayan MeowMate ayrıca görüntüler ve sesler arasında yüksek senkronizasyon sağlamak 
için gerçek zamanlı gecikme izleme yeteneğine sahip. Cihazı telefonunuzdaki uygulamaya bağlamak için 
MeowMate uygulamasını indirmeniz, cihazı açmanız ve QR kodu taramanız yeterli olacak. Sonrasında 
MeowMate’i akıllı telefonunuzda kontrol edebilir ve istediğiniz gibi hareket ettirebilirsiniz.

İnsanlar EV yolunda hızla ilerlerken, elektrikli araçlar için ev tipi 
şarj cihazları da popülaritesini her geçen gün artırıyor. Estetik ve 

dayanıklı bir yaklaşımdan ödün vermeyen Hyundai’nin premium 
markası Genesis’in şarj cihazı ise insanların otomobillerine 

yakıt doldurma deneyimine hizmet ediyor. Genesis EV Home 
Charger, şarj için kullanılacak kablonun hızlı çekme özelliğiyle 
yakındaki insanlar için herhangi bir tehlike oluşturmadan 
sorunsuz bir şekilde yerine geri dönüyor. Hava koşullarına 
karşı dayanıklı olan bu şarj cihazı, aşınma ve yıpranma-
ya dayanacak şekilde tasarlanmış. Şarj cihazının ayrıca 
yüksekliği ayarlanabiliyor ve şarj durumu ile diğer bilgileri 
gösteren dahili bir dijital ekranla geliyor. 

Kahvesiz yapamayanların gözdesi:
DeLonghi ICM2.1B Filtre Kahve 
Makinesi

MeowMate: Kedilerin en iyi dostu

Hyundai’den kullanıcı dostu
ev tipi şarj cihazı
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Çoğu iPad standının ötesine geçen HoverBar Duo iPad 
standı, iMac için ek bir ekran olmaktan, mutfak tezgahına 
ve hatta yatağa takılan bir tablete kadar geniş bir kullanım 
yelpazesi sunuyor. Yüzeylere yaslanabilen stand, raflara da 
takılıyor ve iPad’in istenen açıya veya yüksekliğe ayarlanmasına 
olanak tanıyor. İş, film izleme ve görüntülü sohbet gibi pek çok amaç 
için tasarlanan HoverBar Duo’nun çok menteşeli kolu, kademesiz olarak 
ayarlanabiliyor ve evrensel bir klips, eski ve yeni iPad modelleri ile iPhone’un 
tüm nesilleri de dahil olmak üzere, çok çeşitli cihazlara tutunmasını sağlıyor. Uzun iki 
parçalı kol ise cihazın göz hizasında tutulmasına izin vererek iPad’i bir monitöre dönüştürme 
yeteneği sunuyor.

Hassas fırçalama deneyimi sağlayan Oral-B iO - 9 Şarjlı Diş Fırça-
sı’nın interaktif renkli göstergesi, fırçalama modları ile fırça başlığı 
değiştirme hatırlatıcısı dahil tüm bilgileri göstererek daha iyi bir ağız 
temizliği gerçekleştirmenizi sağlıyor. %99’a kadar daha sağlıklı diş 
etlerine sahip olmanıza da yardımcı olan diş fırçası, yapay zeka sa-
yesinde 3D diş fırçalama takibi yaparak dişlerinizin arka, üst ve ön 
yüzeylerinin fırçalanmasını izliyor ve böylelikle en eşsiz ve kapsamlı 
temizliği gerçekleştiriyor. Tam 7 akıllı moda sahip fırça aynı zaman-
da, doğru oranda basınç uygulayıp uygulamadığınızı görmenizi 
sağlayan akıllı basınç sensörüne de sahip. Kullanıcısını uyarmak için 
ise beyaz, yeşil ve kırmızı renklerde sinyaller veriyor.

Barbekü severlerin vazgeçilmez ızgarası olan Noori, en yeni V02 
AIRY modeliyle geri döndü! Emaye çelik konstrüksiyona sahip No-
ori V02 AIRY, çok işlevli bir dış mekan ızgarası, pizza fırını ve roket 
sobası. Yani hepsi bir arada! Bahçeniz için mükemmel bir akse-
suar olacak bu barbekü, refrakter beton iç plakaya sahip. Bir AIRY 
silindiri de ızgaranın yenilikçi AIRY sistemini oluşturuyor. Açık ateşi 
seyretmek için AIRY silindirinin içindeki birkaç plakayı çıkarmak 
gerekiyor. Tıpkı selefi gibi Noori V02 AIRY’de de sadece pizza değil 
ekmek de pişirmenizi sağlayan bir pizza diski bulunuyor. Yerleşik 
bir termometre ise sıcaklığın görüntülenmesine izin vererek yiye-
cekleri doğru şekilde pişirmenize yardımcı oluyor.

Satın almak isteyeceğiniz 
en iyi iPad standı!

Yapay zeka ve ağız bakımının 
muhteşem armonisi

Noori’nin en yeni barbeküsü 
pizza bile pişiriyor!
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Geleneksel olarak endüstriyel 
robotlar, yüksek hızlarda 
çalışacak ve kaynak, boyama, 
montaj, al-yerleştir ve malzeme 
taşıma gibi görevleri yerine 
getirecek şekilde sabitlenmiş 
ve programlanmıştır. Sosyal 
robotlar ise hizmet sektörlerindeki 
insanlara yardımcı olmak için inşa 
edilmiş ve genellikle mobil, hafif 
ve çeşitli ortamlarda çalışmak 
üzere programlanmışlardır. 
İnsanların robotlarla güvenli bir 
şekilde etkileşim kurma biçimi 
de otomasyon ve üretimle ilgili 
günümüz araştırmalarının ön 
saflarında yer alıyor. 

Robotların insan iş arkadaşlarıyla 
daha uyumlu çalışması için 
çalışmalar yapan British Columbia 
Üniversitesi’nden (UBC) bir ekip 
ise otonom araç yönergelerini 
kullanarak, insanlarla robotlar 

arasındaki etkileşimi iyileştiren bir 
sistem geliştirdi. British Columbia 
Üniversitesi’nin Mühendislik 
Okulu’nda yer alan araştırma alanı, 
insan-robot iş birliği (HRC) olarak 
adlandırılıyor ve bu sistem üretimde 
hız kazandırıyor. Robot ve insan 
yeteneklerinin tamamlayıcı doğası 
nedeniyle, insanlar ve robotların 
birlikte iş birliği içinde çalışması 
için ortak bir çalışma alanına 
yönelik artan bir ilgi var ve bu da 
HRC’nin arkasındaki motivasyonu 
oluşturuyor.

Üretim aşamalarında kullanılan 
robotların, görevlerini mümkün 
olan en güvenli ve en verimli 
yöntemle gerçekleştirmelerinin 
son derece önemli olduğunu 
söyleyen söz konusu çalışmanın 
araştırmacılarından Debasita 
Mukherjee, “Bu otomatik 
makineleri mümkün olduğunca 

akıllı hale getirmek için çevrelerini 
algılayan ve görevleri insan 
ortaklarıyla benzer şekilde 
gerçekleştiren sistemler 
geliştiriyoruz.” diyor.

Bu tür sistemleri geliştirmek 
için araştırmacılar, makineleri 
yönlendirmeye yardımcı olmak 
adına yapay zeka ve makine 
öğrenimi kullanıyor. Çalışmada 
görev alan Prof. Homayoun 
Najjaran ise sürecin göründüğü 
kadar basit olmadığını söylüyor. 
Dr. Najjaran, “Robotlar düşünmez 
veya hissetmezler. Bu nedenle, 
çevrelerini tanıyan ve analiz 
ederek yanıt vermelerini 
sağlayan sistemlere ihtiyaçları 
var. Çoğu zaman bu tepkilerin, 
çevrelerindeki insanların 
güvenliğini sağlamak için 
saniyenin yüzde biri kadar olması 
gerekir.” diyor.

İnsan ve robottan oluşan
“rüya takım”
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Endüstriyel bir ortamda ise HRC, 
çevrelerinin ve insan iş arkadaşının 
farkında olan akıllı, mobil robotlar 
oluşturmak için her iki alanın 
gereksinimlerini bir araya getiriyor. 
Araştırmacılar, otonom sistemleri 
ve makine öğrenimi teknolojilerini 
HRC odaklı robotlara asimile 
etmek için dünya çapında çeşitli 
kuruluşlarla birlikte çalışıyor.

Debasita Mukherjee’ye göre, 
endüstriyel bir ortamda 
belirsizliğe uyum sağlamak, 
en büyük engellerden birisi. 
“Artan otomasyon seviyeleri 
otomotiv endüstrisi tarafından 
standartlaştırılıyor ve kabul 
ediliyor, ancak diğer endüstriyel 
düzenlemeler nispeten statik 
olsa da aynı standartlara sahip 
değil.” diyen Mukherjee, sözlerine 

şöyle devam ediyor: “Gelecekte, 
endüstriyel otomatik sistemler, 
insan yeteneklerine benzer 
algılama ve iletişimi sağlamak 
için sensörleri kullanmaya devam 
etmekle kalmayacak, aynı zamanda 
çevreleriyle gerçek zamanlı 
olarak adapte olacak ve iletişim 
kuracaklar.”

UBC’li ekip bu çerçevede, otonom 
araç yönergelerini kullanarak, 
endüstriyel ortamlarda insanlar ve 
robotlar arasındaki işlevsellik için 
bazı kurallar sunuyor ve bunların 
etkinliğini test ediyor. Mukherjee, 
geliştirilen bu sistem sayesinde 
robotların insanların ve diğer 
robotların ne yapacağını tahmin 
edebileceklerini ve buna göre 
yanıt verebileceklerini söylüyor.

Bir sonraki adım olarak 
araştırmacılar, dikkatlerini 
robotların fabrika gibi önceden 
belirlenmiş bir ortamın dışında 
çalışmasını ve yanıt vermesini 
sağlayan sistemler geliştirmeye 
yöneltiyor. Oyunun sonunda ise 
robotları kullanırken tamamen 
insanlardan oluşan bir ekibin 
kusursuz ekip dinamiklerini ve 
iletişim akıcılığını sağlamak yer 
alıyor.

Mukherjee, “Robotların gelecekte 
insanlar, yapılar, makineler ve 
vahşi yaşam gibi beklenmedik 
değişkenlerle uğraşması 
gerekecek. Bunu doğru, 
verimli ve güvenli bir şekilde 
yapabilmelerini sağlamalıyız.” 
diyerek, bu yaklaşımla çalışmalarını 
ilerleteceklerini belirtiyor.
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Siber saldırılar, askeri 
cephaneliğin bir parçası 
olacak
Dijital silahlar yıllardır kullanılıyor 
olsa da siber saldırıların 2022 
ve sonrasında ülkelerin askeri 
cephaneliklerinin temelini 
oluşturması bekleniyor. Ulus 
devletler bu noktada, siber savaşa 
bir alternatif olarak kamu ve kritik 
altyapıdaki güvenlik açıklarını 
arayacak çünkü hükümetlere veya 
kritik altyapıya yapılan saldırılar, 
siyasi sonuçları dikte etmek veya 
yıkıma neden olmakta son derece 
etkili olabilecek bir şekilde yapılıyor.

Kitle pazarında kötü amaçlı 
güncellemeler artıyor
2022 yılında yazılım 
güncellemeleri aracılığıyla çeşitli 
kötü amaçlı yazılımlar sunan 
siber suçlularda önemli bir artış 
görülecek. Bu tekniğin etkili 
olmasının nedenlerinden birisi 
ise teknik bir projenin mükemmel 
ve geleceğe dönük olması için 
zaman, insan kaynakları, teknoloji 
yatırımı gibi maliyetler ile fiyat 
arasındaki farktır. Kuruluşlar bu 
nedenle, siber saldırganlara o 
anda ödemeye hazır bir şekilde 
konum alıyor.

Kötü niyetli kişilerin yazılım 
güncellemeleri yoluyla kötü amaçlı 
yazılımlar üretme olasılığı olsa da 
BT yöneticilerinin güncellemeleri 
ve yamaları uygulamaya devam 
etmesi önem kazanıyor. Ayrıca, 
hibrit çalışmadaki artışla birlikte 
son kullanıcıların sistemlerini 
yamalama ve güncelleme 
konusundaki sorumluluğu da 
artıyor. Bu durum, cihazların hiç 
güncellenmemesine yol açtığından, 
BT ekiplerinin şüpheli bulabileceği 
davranışları kabul etme olasılıkları 
yükseliyor. Liderlerin bu noktada, 
çalışanların ilk savunma 

2022’de siber güvenlik ortamını şekillendirecek veri koruma trendleri, 
hem şirketlerin hem de kamu kuruluşlarının güvenlik mekanizmasını 
belirlemelerinde etkili olacak.

2022’de öne çıkacak
5 güvenlik trendi
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hattı olarak hareket etmesini 
sağlamak için siber güvenlik 
eğitiminin yaygınlaştırılmasını ve 
düzenli olarak güncellenmelerin 
yapılmasını sağlaması gerekiyor.

Riski daha iyi tanımlamak 
için iş gücünü anlamak
Esnek güvenlik mimarileri 
oluşturmaya odaklanan kuruluşlar, 
hem dijital hem de fiziksel 
varlıklarını anlamaları ve korumaları 
gerektiğinin farkındadır. Bununla 
birlikte, güvenlik geleneksel 
olarak insanlardan ziyade 
teknolojiye odaklandığından, 
insanların ve teknolojinin iç içe 
geçmesi; geleneksel politika ve 
yönergeleri kullanarak bütünsel 
güvenlik kapsamı elde etme 
çabalarını karmaşıklaştırıyor. 
Bu süreçte daha az sınırları 
olan yeni bir dünyanın nasıl 
yorumlanacağını öğrenmek için de 
teknoloji ve analitiğin yardımına 
ihtiyaç duyulacak. Şirketlerin, 
çalışanlarının davranışlarını kontrol 
etmek için teknolojiyi kullanmaya 
çalışmak yerine çalışanlarının 
çevrelerine nasıl uyum sağladığını, 
bunlara nasıl tepki verdiğini ve 
çevrelerini nasıl bilgilendirdiğini 

daha iyi anlamaları ve insanlarla 
çalışan güvenlik uygulamalarını 
uygulamaya başlamaları gerekiyor.
 
Tarım sektörünü hedefleyen 
hackerların yükselişi
Tarım sektörü daha dijital hale 
geldikçe, tehdit aktörlerine maruz 
kalma oranları da bir o kadar 
artıyor. Büyüyen otomasyon, 
hassas tarım ve uzaktan çiftçilik 
gibi avantajlar sunsa da gıda ve 
tarımda teknolojiye olan yoğun 
bağımlılık göz önüne alındığında, 
bilgisayar korsanları 2022’de akıllı 
traktörleri ve gıda üretimini durma 
noktasına getirebilir. Bu durum 
da raf ömrü kısa olan bir tedarik 
zincirinde büyük çaplı bozulmalara 
neden olur.

Teknoloji daha kritik altyapılara 
dahil edildikçe, siber suçlular için 
yüksek değerli hedefler olarak 
yeni teknolojiler de ortaya çıkacak. 
Bu teknolojinin çalışmadığı 
zamanlar için bir yedekleme 
stratejisi olmadığı takdirde 
dünyayı dijitalleştirmek mümkün 
olmayacak. Yaygın bir kesinti 
potansiyelinin dikkate alınmadığı 
durumlarda ise “tarladan sofraya” 

ürün gelmesi, beklenenden çok 
daha uzun sürecek.

Önleme çağında perde 
yükseliyor
Şirketler ve kamu kuruluşları, 
fidye yazılımlarını tespit etmeye 
ve engellemeye çalışmak için 
milyarlarca yatırım yaptı. Algılama, 
dayanıklı bir altyapının önemli bir 
parçası olsa da veri ihlallerinin gün 
yüzüne çıktığını görmek altı ila 
dokuz ay sürebiliyor. Buna karşılık, 
Sıfır Güven mimarileri ve açık güven 
yaklaşımları benimseniyor ancak 
Sıfır Güven yolculuklarının çoğu 
büyük ölçüde kimlik ve erişime 
odaklandı. Bu nedenle, Sıfır Güven’in 
bir sonraki adımı veri olmalı.

2022’de kuruluşlar, proaktif olarak 
uzlaşmayı önlemeye ve tehditleri 
tespit etmeye ya da bunlara tepki 
vermeye çalışmayı bıraktıkça Sıfır 
Güven yolculuğu devam edecek. 
Ortaya çıkan veri koruma ve siber 
güvenlik zorluklarını anlamak ve 
bunları ele alabilecek çözümler 
oluşturmak ise her düzeyde ve 
temas noktasında sürekli veri 
güvenliğini sağlamanın anahtarı 
olacak.
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Yeni tahminlere göre, 2022 
yılında bulut, yapay zeka, derin 
öğrenme ve veri analitiğinde 
büyük gelişmeler olacak. Daha 
fazla kuruluş, bulut ve hibrit bulut 
üzerinde çeşitli platformlarda daha 
çeşitli iş yükleri çalıştırarak veri 
devrimi stratejilerini geliştirecek. 
Aynı zamanda yapay zeka, makine 
öğrenimi ve analitik iş yükleri ile 
bunlar desteklenecek teknolojiler 
ve hizmetlerde daha da fazla 
ilerleme görülecek.

Kuruluşlar bu yıl aynı zamanda 
sahip oldukları verilerin sıkı 
kontrolünü sürdürürken 
bulutta esneklik ve çevikliğin 
avantajlarından daha fazla 
yararlanmak için hibrit ve çoklu 
bulut modelini benimseyerek dijital 
ayak izlerini büyütecek.

Yapay zeka uygulamalarına 
yönelik araç seti gelişmeye devam 
ederken, makine öğrenimi ve derin 
öğrenme platformları ana akım 
haline gelecek ve özel veri analitiği 
ile aynı olgunluk düzeyine ulaşacak. 
Boru hattı otomasyonu ve yönetimi 
için de MLO’lar gerekli hale gelerek 
engelleri daha da azaltacak ve 
AI ve ML’in benimsenmesini 
hızlandıracak.

2022’de yalnızca bulut ortamları 
için değil, aynı zamanda veri 
kataloğu, veri yönetişimi, 
hesaplama çerçeveleri, 
görselleştirme ve dizüstü 
bilgisayarlar gibi sayısız bileşenin 
entegrasyonundan kaynaklanan 
karmaşıklığı ortadan kaldırmak için 
hibrit bulut ve şirket içi dağıtımlar 
için yönetilen hizmetlerin ortaya 
çıktığı görülecek. Bulutta SaaS 

ve yönetilen hizmetler veri siloları 
oluştururken, birden fazla hizmeti 
kapsayan bir veri dokusuna sahip 
gelişmiş yönetişim ve katalog 
2022’de kurtarıcı olacak. Verileri 
alıcılar ve birden çok hizmet 
sağlayıcı arasında verimli ve 
güvenli bir şekilde paylaşmak, veri 
alışverişini her zamankinden daha 
kolay hale getirecek.

Hem depolama hem de bilgi 
işlem katmanındaki yeni yığın da 
yeniliklere devam ediyor. Veri gölleri 
öne çıkıyor ve yapılandırılmış veriler 
yeni biçimlere geçiyor. 2022’de 
açık kaynaklı projeler bulutta yerel 
ortamlardaki daha geleneksel 
depoların yerini alacak ve analitik 
yazılımlarının iş yükleri büyük 
ölçekte daha verimli çalışacak.

Hibrit ve çoklu bulut, yapay zeka ve derin öğrenme, hizmetler, veri paylaşımı 
ve yeni tablo formatları 2022’de veri tahminleri listesinin başında yer alacak.

Bulut, yapay zeka,
derin öğrenme ve
veri analitiğinde
beklenen gelişmeler
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Analiz firması Gartner, Mart-Mayıs 
2021 arasında ABD, Avrupa 
ve APAC’ta tedarik zinciri dış 
kaynak kullanımına ilişkin karar 
verme kapasitesine sahip 298 
tedarik zinciri uzmanıyla bir anket 
çalışması yaptı. Gartner’a göre, 
üçüncü taraf lojistik sağlayıcılara 
(3PL’ler) lojistik dış kaynak 
kullanımı bir süredir yükselişte 
ve bu yükseliş yakın zamanda 
değişmeyecek. 

Katılımcılara en önemli üç lojistik 
önceliği sorulduğunda, en yaygın 
yanıtlar şunlar oldu: Teknolojiyi 
iyileştirme veya güncelleme 
(%37), maliyet azaltma/maliyet 
optimizasyonu (%31), müşteri 
memnuniyetini artırma (%29). 
Gartner analistleri, birtalım 
zorluklarla karşı karşıya kalan 

birçok lojistik liderinin destek için 
dış kaynak ortaklarına yöneldiğini 
belirtiyor.

Ankete katılanların yaklaşık üçte 
ikisi, 3PL hizmet sağlayıcılarının 
rekabet güçleri üzerinde olumlu 
veya aşırı derecede olumlu bir 
etkisi olduğunu söylüyor. Bu durum 
Gartner tarafından, ortak yatırımlara 
ve şeffaf bilgi alışverişine olanak 
tanıyan, uzun süreli ve anlamlı bir 
ortaklık kurmak için sağlam bir 
temel olarak nitelendiriliyor. Analist 
firma aynı zamanda, üretken ve 
iş birlikçi bir iş ilişkisine sahip 
olmak için hem göndericilerin hem 
de 3PL’lerin birbirini dinlemesi 
ve karşı tarafın bakış açısını 
anlaması gerektiğini belirtiyor. 
Örneğin, göndericiler, 3PL’lerin 
yetenekleri ve ihtiyaçları hakkında 

net bir anlayışa sahip olduklarından 
emin olmalı. Benzer şekilde, 
3PL’ler de beklentileri yönetmek 
ve gelecekteki fırsat alanlarını 
belirlemek için göndericilerini 
dikkatle dinlemeli.

Gartner, 3PL topluluğunun 
sunacağı ve gönderici 
topluluğunun kazanacağı çok şey 
olduğunu söylüyor. Devam eden 
kesintiler, artan gönderici etkisi 
ve müşteri seçimi karşısında 
göndericiler ve 3PL’lerin, kazanılmış 
menfaatlerini karşılıklı olarak 
korumak için birlikte çalışması 
gerektiğini altını da çiziyor. Analiz 
firmasına göre, güvenilir bir 
ilişki kurulduğu takdirde, 3PL ve 
göndericiler için gelecekte yenilik 
ve fırsatlar için çok geniş bir alan 
olacak.

Gartner’ın yeni araştırması, lojistik liderlerinin %66’sının 2021’de lojistik dış 
kaynak kullanımı bütçesini artırdığını, %74’ünün de önümüzdeki iki yıl bu 
artış devam edeceğini ortaya koyuyor.

Lojistik liderleri
dış kaynak bütçelerini artıracak
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Sanayileşmenin artmasından 
kaynaklanan çevresel bozulma 
ve iklim değişikliği, küreselleşme 
nedeniyle artan eşitsizlik, yapısal 
işsizlik ve yaşlanan nüfus gibi 
çözülmemiş sorunlar, politika 
yapıcıların ele alması gereken 
zorluklardan bazılarıdır. Bunun 
da ötesinde COVID-19, insanları 
ve işletmeleri dijital teknolojiyi 
benimsemeye ve hızlandırmaya 
sevk etti. Bazıları işlerini ve 
işletmelerini ayakta tutmayı 
başardı. Ancak birçoğu kapanma 
ve işsizlikle karşı karşıya kaldı. 
Bu da çalışmanın geleceği 
politikası için insanları merkezde 
konuşlandırdı.

2021 APEC (Asya-Pasifik Ekonomik 
İş Birliği) Ekonomi Politikası raporu 
da belirli ekonomik yapılar, yasalar 
ve kurumların geçmişin ürünleri 

olarak kalmaya devam ettiğini 
ortaya koydu. İşin geleceğinin dört 
‘mega sürücüsü’nü vurgulayan 
raporda teknolojik değişim, iklim 
değişikliği, küreselleşme ve 
demografik değişim öne çıktı.

Rapora göre, çalışmanın geleceği 
teknoloji ile ilgili değil, insanlarla 
ilgili. Bu değişimi getirecek gerçek 
sosyal ve ekonomik etkileri ele 
almak için de acil bir ihtiyaç söz 
konusu. Raporun yazarları bu 
noktada kurumların, işsizlik yardımı 
programlarının kapsamını en 
savunmasız olanları kapsayacak 
şekilde genişleterek sistemlerini 
iyileştirmeye odaklanmalarını 
ve sosyal koruma politikalarına 
daha iyi sağlık kapsamını dahil 
etmelerini tavsiye ediyor. Öte 
yandan, beceri geliştirmeyi teşvik 
eden politikalar, beceri açığını 

azaltmak ve iş gücünün direncini 
güçlendirmek için bir hayli önemli 
görülüyor. Yazarlara göre bu da 
daha iyi beceri tahmin sistemleri 
kurarak, çalışanların becerilerini 
artırıp yeniden vasıflandırarak, 
eğitime hedefli yatırımlar yaparak 
ve değişen iş gücü piyasasına 
ayak uydurmak için yaşam 
boyu öğrenmeyi teşvik ederek 
desteklenebilir.

Değişen piyasa koşullarına etkin bir 
şekilde tepki vermek için istihdam 
koruma mevzuatının iyileştirilmesi 
de başka bir politika aracıdır. Rapor, 
politika yapıcılarının kayıt dışı 
sektör çalışanları, geçici sözleşmeli 
işçiler ve özel sektör çalışanları gibi 
standart dışı istihdamı dahil ederek 
istihdam koruma yasalarının 
kapsamını yükseltmelerini öneriyor.

İleri teknolojiler ve yeni çalışma düzenlemeleri ile işin geleceği, ekonomik 
fırsatları ve istihdam ilişkilerini değiştiriyor.

İşin geleceği
teknolojiyle değil insanlara ilişkili



ŞUBAT 2022 - İŞTE TEKNOLOJİ

GÜNCEL

45 

Akıllı otomasyon alanında yeni yılda 
izlenecek trendlerin yıllık listesini 
yayınlayan İngiltere merkezli bir 
yazılım şirketi, birçok firmanın 
pandemi nedeniyle yeni çalışma 
biçimlerine uyum sağlamaya 
ve bunları değiştirmeye devam 
ettiğine, bilgi mimarisinin (IA) de bir 
zorunluluk olarak konumlandırılıp 
iş gücü potansiyelini en üst 
düzeye çıkardığını söylüyor. Yazılım 
firmasına göre 2022 yılında, temel 
ve gelişmiş süreç otomasyonu 
biçimleri, akıllı belge işleme, 
kurallara dayalı ve yapay zeka 
tabanlı karar motorları ve diğerleri 
dahil olmak üzere, farklı otomasyon 
alanları arasında daha fazla 
yakınlaşma olacak.

Kuruluşların, daha fazla verimliliği 
desteklemek ve iş operasyonlarını 
iyileştirmek için bu teknolojiler 
arasında en uygun noktayı 
bulurken daha kolay entegrasyon 
aramaya devam edeceklerini 
söyleyen İngiliz şirket, şu eğilimlerin 
yaygınlaşacağını belirtiyor:

IA şirketlerin daha 
sürdürülebilir hale 
gelmesine yardımcı olacak
Otomasyon, seyahat ihtiyacını 
daha da azaltmak ve genel 
süreçlerin verimliliğini artırmak 
için büyük bir potansiyele sahip. 
Şirketler bu sayede karbon ayak 
izini azaltarak BT sistemlerinin 
kullanımını optimize edebiliyor. Bu 
dijital emek sayesinde işletmeler, 
mevcut ya da yeni ürün ve 
hizmetleri sunma şeklini yeniden 
tasarlayacak. Piyasaya sürülen 
ürün veya hizmeti dijital iş gücü 
aracılığıyla standartlaştırmak 
ise çok daha düşük bir maliyet 
yaklaşımı sağlayacak.

Hibrit çalışma, daha 
fazla dijital robot ve AI’yı 
başlatacak
Hibrit çalışma, gerçek zamanlı 
bilgi işlem ve karar verme için 
artan bir talebe yol açıyor. 
Genel ve özel bulutların, ortak 
yerleşimlerin ve uç noktanın 

geniş çapta benimsenmesi göz 
önüne alındığında, gecikme ve 
tam zamanlı manuel yönetim gibi 
zorluklar ortaya çıkıyor. Yapay zeka 
ve makine öğrenimi, bu ağların 
performansını optimize etmek için 
kritik öneme sahip olacak.

Dijital robotlar kuruluşlara 
daha fazla nüfuz edecek
Birçok kuruluş, ticari 
operasyonları desteklemek için 
dijital robotları benimsemekte 
ve ölçeklendirmekte başarısız 
oluyor. Daha fazla kullanım 
örneği, ölçeklendirme 
otomasyonunun belirli hedef 
pazarlar ve endüstriler için daha 
iyi iş sonuçlarına nasıl yol açtığını 
gösterdiğinden, bu yıl daha büyük 
bir dijital penetrasyon bekleniyor. 
Kuruluşlar bu dijital çalışanların 
maliyet düşürme, artan kalite 
ve uyumluluk, gelişmiş müşteri 
ve çalışan deneyiminin yanı 
sıra, iyileştirilmiş kurumsal 
ölçeklenebilirlik ve çeviklik 
sunmasını bekleyecek.

Akıllı otomasyon bu yıl fırsatların kilidini açmaya ve iş operasyonlarını 
iyileştirmeye devam edecek.

Akıllı otomasyonun geleceği
nasıl olacak?
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Kamu, sağlık ve finansal hizmet 
kuruluşlarında yazılım robotlarının 
kullanımı hızlandıkça insan 
veya dijital tüm çalışanların 
güvenliğini sağlamak zorunlu 
hale geliyor. Güvenli bir dijital 
iş gücünü yönetmenin ilk adımı 
ise sıkı güvenlik kontrolleri 
uygulamaktır. Akıllı otomasyon 
teknolojisinde de kimlik yönetimi 
ve kimlik bilgilerinin kontrolünü 
basitleştirmek, hesaplara ve gizli iş 
verilerine güvenli erişim ayrıcalıkları 
sağlamak ve dijital robotlar için 
eksiksiz bir denetim izi sağlamak 
da kilit bir zorunluluktur.

Öte yandan, kuruluşlar için her 
zaman en büyük endişe kaynağı 
olan siber güvenlik konusu, iç 
kontrolleri eksik olan kuruluşlara 
önemli zararlar veriyor. Hibrit 
çalışma da CIO’lar için bu güvenlik 
sorununu daha da artırdı. Bu 
artış ise yerleşik güvenlik kimlik 
bilgileriyle merkezileştirilmiş, veri 

merkezinde barındırılan çözümleri 
öne çıkardı çünkü güvenliğin, 
günümüz iş gücünün gelişen 
doğasına ayak uydurması, tüm 
kimliklerin doğru zamanda doğru 
teknolojiye doğru erişime sahip 
olmasını sağlaması gerekiyor.

Şifreleme, kimlik doğrulama, 
ayrıntılı erişim kontrolleri ve 
reddedilemez denetim tüm 
dağıtımlarda kapsamlı koruma 
sağlamak için çeşitli güvenlik 
uygulamasından bazılarıdır. Bu 
kapsamda; verilere, uygulamalara 
ve ulaşılması zor eski sistemlere 
erişimi merkezi olarak yöneten 
çözümler, kuruluşların görev 
ayrımı ilkelerini karşılayan uygun 
erişim kimlik bilgileriyle insan 
veya insan olmayan her tür 
kimliği keşfetmesini, güvenliğini 
sağlamasını ve yönetmesini 
sağlıyor. Bu platformlar aynı 
zamanda kimliği; yaşam 
döngüsü yönetimi, erişim 

talepleri, sertifikalandırma ve 
ilke uygulama için kullanılabilir 
hale getiriyor. Kullanıcılar, kimlik 
bilgilerini hızlı ve güvenli bir 
şekilde ekleyip kaldırırken, dijital iş 
gücünün kolaylıkla izlenmesini ve 
denetlenmesini yönetebiliyor.

İşletmelerin güvenli kalırken 
otomasyonun avantajlarından 
yararlanabileceği bu tür çözümler 
dijital kimliklerin yönetimini, 
sağlanmasını ve güvence altına 
alınmasını otomatikleştirirken 
bulut, SaaS ve şirket içindeki tüm 
uygulamalara ve verilere kullanıcı 
erişimini güvenli ve verimli bir 
şekilde kontrol etmeyi de mümkün 
kılıyor. Bununla birlikte, bir insan 
gibi sistem tabanlı görevleri 
güvenli ve geniş ölçekte yürüten ve 
başlatan akıllı bir dijital iş gücüyle 
işletmelerin güvenli ve uyumlu 
kalması da sağlanıyor.

BT liderlerinin siber güvenlik sorunları hibrit çalışma ile yoğunlaşırken, 
güvenliğin de günümüz iş gücünün gelişen doğasına ayak uydurması 
gerekiyor.

Hibrit çalışma
CIO’ların güvenlik sorunlarını
şiddetlendiriyor
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Geçtiğimiz yıl boyunca, uzaktan 
çalışma yeteneklerini geliştirmeye, 
bulut altyapısına erişime ve verilerin 
güvenliğini sağlamaya odaklanan 
bir değişim oldu. Hibrit ve çoklu 
bulut modellerinin sağladıkları 
özgürlük ise bu teknolojileri daha 
da ileriye götürecek. Bu yönde 
bir araştırma yapan Veeam 
Software, sektörün önümüzdeki yıl 
içinde görülmesi beklenen temel 
eğilimleri sıraladı:

Yapay zeka ve otomasyon, 
finans, sağlık, hukuk ve 
yazılım sektörlerinde giriş 
seviyesi işlerin yerini alacak
Veeam, yetenek eksikliğinin birçok 
işi kolunda boşluklar yaratacağını, 
yapay zeka ve otomasyondaki 
ilerlemelerin ise bu yeni rolleri 
dolduracağını söylüyor. Yazılım 

firması, 2022’de yapay zeka ve 
otomasyonun finans, sağlık, hukuk 
ve yazılım endüstrileri gibi diğer 
zorlu sektörlerdeki pozisyonları 
doldurma yeteneğine sahip 
olmasını bekliyor.

CI/CD, bir BT ekibi 
gereksinimi haline gelecek
2022’de Sürekli Entegrasyon (CI)/
Sürekli Teslim (CD) için daha fazla 
istikrar ve standardizasyona doğru 
bir yönelme görmeyi bekleyen 
Veeam, BT liderlerinin dağıtım 
etkinliğini artırmak ve “day 2” 
operasyon sorununu çözmek için 
bu yüksek büyüme ve değere sahip 
pazardan yararlanma fırsatına 
sahip olduklarını belirtiyor.

Gizlilik odaklı yeni mevzuat, 
dikkatleri veri egemenliği 

bulutlarına kaydıracak
Veeam’e göre gelecek yıl, verileri 
ülkeler içinde veya belirli bir fiziksel 
konum içinde tutmak için veri 
egemenliği bulutlarına çok daha 
fazla odaklanılacak.

Konteynerler ana akım 
haline gelecek
Veeam, 2022’de uzaktan 
çalışmanın devam edeceğini, 
şirketlerin verimliliği ve 
sürdürülebilirliği sağlamak, 
aynı zamanda esneklik arayan 
çalışanları elde tutmak için uzun 
vadeli uzaktan çalışma stratejileri 
geliştirmeye zorlanacağını söylüyor. 
Bu uzaktan çalışma stratejisi ise 
bulut hizmetinin benimsenmesinde 
patlama ile sonuçlanan bulut 
tabanlı çözümler gerektirecek.

Veeam Software’in yeni tahminlerine göre; satın almalar, yapay zeka ve 
otomasyon ve gizlilik odaklı mevzuat, 2022’de veri koruma sektörünü 
şekillendirecek.

Yapay zeka ve otomasyon
veri koruma sektöründe
satın alımları şekillendirecek
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AI ile ilgili teknolojilerin 2060 
yılına kadar 35 milyar tondan fazla 
karbon emisyonunun azaltılmasına 
katkıda bulunacağını tahmin eden 
“Akıllı Karbon Emisyon Azaltma, 
Yeşil Enerjiye Dönüşüme İlham Ver” 
başlıklı rapor, IDC’nin BİT ve yapay 
zeka alanındaki araştırmalarının 
yanı sıra, sektör ortaklarının ilgili 
alanlardaki uygulamalarından 
yararlanıyor. Teknik inceleme, 
yapay zekanın ve ilgili bilgi-iletişim 
teknolojilerinin verimliliği artırmada, 
tüketimi azaltmada ve çeşitli 
endüstrilerde yeşil dönüşümü 
gerçekleştirmedeki temel rolünü de 
açıklıyor.

IDC’nin raporuna göre, karbon 
nötrlüğünü gerçekleştirmenin 
yolu “yoğun teknoloji”den 

geçiyor. Bu nedenle, yapay zeka 
teknolojisindeki atılımlar, karbon 
azaltma teknolojileriyle birleştirilmiş 
BİT altyapısı aracılığıyla çeşitli 
endüstrilerde uygulanacak. Yapay 
zeka ile ilgili teknolojilerin karbon 
azaltımına katkısı her yıl artacak ve 
toplam karbon azaltımı 35 milyar 
tonu aşarak 2060 yılına kadar en 
az %70’e ulaşacak.

Akıllı ulaşım çözümlerinin en önemli 
avantajlarından birisi, araç-yol-akıllı 
mobilitenin emisyon sorununu 
kökünden ele alma yeteneğidir. 
Ulaştırma endüstrisinden 
kaynaklanan karbon emisyonlarının 
2020 yılında 1,04 milyar ton olduğu 
tahmin ediliyor. Bu kapsamda 
ulaşım endüstrisi, yapay zekanın 
karbon emisyonlarının azaltılması 

üzerindeki doğrudan etkisine 
örnek teşkil ediyor. Akıllı bilgi 
kontrolüne dayalı akıllı ulaşım 
teknolojisinin kullanılması, büyük 
kentsel yol kavşaklarının trafik 
verimliliğini etkin bir şekilde 
artırıyor. Araştırmacılar bu nedenle, 
10 milyon nüfuslu şehirlerin karbon 
emisyonlarını yılda en az 41 bin 
600 ton azaltabileceğini, bunun da 
yılda 14 bin özel otomobilin karbon 
emisyonuna eşdeğer olduğunu 
belirtiyor.

Çalışmada, karbon nötr hedefi 
belirlerken şu 6 ana operasyonel 
konunun da altı çiziliyor: Veri 
merkezleri, ofis binaları, karbon 
dengesi, akıllı ulaşım, yapay zeka 
bulutu ve tedarik zincirleri.

IDC tarafından hazırlanan bir teknik incelemeye göre, AI teknolojisi 2060’a 
kadar karbon emisyonlarının %70’e kadar azaltılmasına katkıda bulunacak.

AI karbon emisyonlarını
azaltmaya hazır
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İnsanı, ekonomiyi ve çevreyi bir 
bütün olarak gören Turkcell, her 
adımını sürdürülebilirlik bilinciyle 
atıyor. Bu amaçla enerji tasarrufuna 
yönelik teknoloji ve uygulamalarını 
iş süreçlerinin her aşamasında 
yaygınlaştıran Turkcell hem çevre 
korumasına hem de Türkiye’nin 
enerji maliyetlerinin azaltılarak yerli 
kaynakların verimli kullanılmasına 
katkı sağlıyor.

Dünyada enerji kaynaklarının 
hızla tükenmesini önlemeye 
yönelik çalışmaların önem 
kazanmasıyla birlikte Turkcell, 
çevre dostu enerji üretim 
yöntemlerine yaptığı yatırımları 
da hızla artırıyor. Bu kapsamda 
Turkcell’in baz istasyonlarında 
kullanılan yenilenebilir enerji 
yatırımları 330 KW kurulu güce 
ulaştı. Baz istasyonlarına yapılan 
yenilenebilir enerji kurulumlarının 
yanında Turkcell, şebeke enerjisi 
olmayan bazı lokasyonlarda 
müşterilerine sürdürülebilir 
hizmet vermek için portatif solar 
sistemler de kullanıyor. Çevre 
dostu özelliğiyle öne çıkan portatif 
solar sistemler, sahil şeridinden 

yüksek rakımlı yaylalara kadar 
birçok noktada binlerce kullanıcıyı 
kesintisiz konuşturuyor ve yüksek 
hızla internete bağlıyor. Turkcell 
mühendislerinin geliştirdiği bu 
ürünler, sürdürülebilirlik hedeflerine 
önemli katkılar sağlıyor.
 
Turkcell Şebeke Teknolojilerinden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Gediz Sezgin, konuyla ilgili 
şunları söyledi: “Çevre dostu 
ve sürdürülebilir çalışmaların 
geliştirilmesine her zaman özen 
gösteren bir şirket olarak baz 
istasyonlarımız, veri merkezlerimiz 
ve ofis binalarımızda çevresel 
etkiyi azaltmaya yönelik çözümler 
üretiyoruz. Sadece şebekemizde 
yaptığımız çalışmalar sayesinde 
2021 yılında elde ettiğimiz 
tasarruf miktarı, yaklaşık 
2.000 baz istasyonunun yıllık 
elektrik tüketimini karşılıyor. 
Ayrıca şebekemiz için bu 
alanda geliştirdiğimiz yenilikçi 
çözümlerin, dünyanın prestijli 
kurumları tarafından fark 
edilmesi de bizi çok mutlu 
ediyor. Son olarak sektörümüzün 
uluslararası platformu olan 

GSMA’de yenilenebilir enerji 
üreten konteyner ürünümüz ile 
yenilenebilir enerji alanındaki 
faaliyetlerimiz, sektörde dünyaya 
‘örnek çalışma’ olarak gösterildi. 
Tüm bunların yanında tamamen 
Türk mühendislerinin geliştirdiği 
enerji yönetim sistemimiz 
sayesinde baz istasyonlarındaki 
enerji tüketimlerinin uzaktan 
takip ve kontrolünü de 
gerçekleştiriyoruz. Ayrıca 
yapay zeka uygulamalarımızla 
enerji yönetim sistemlerinde 
enerji verimliliğini arttıracak 
çalışmalarımız da devam ediyor.”

Türkiye’de ISO 50001 Enerji 
Yönetim Sistemi Standardına sahip 
ilk mobil operatör olan Turkcell 
enerjiyi verimli kullanmak ve 
yönetmekle ilgili yatırımlarını da 
hız kesmeden sürdürüyor. Turkcell, 
2021 yılı boyunca uyguladığı 
verimlilik ve tasarruf çözümleri 
sayesinde sadece şebekesinde 
48,6 milyon kilowatt saati aşan 
enerji tasarrufu sağladı. Elde edilen 
bu tasarruf miktarı, yaklaşık 2.000 
baz istasyonunun bir yıllık toplam 
elektrik tüketimine denk geldi.

Her alanda sürdürülebilirlik bilinciyle 
hareket eden Turkcell’in sadece 
şebekesinde bir yılda elde ettiği 
enerji tasarruf miktarı, yaklaşık 
2.000 baz istasyonunun bir yıllık 
elektrik tüketimine denk geliyor. 

Turkcell’den
48,6 milyon 
kilowatt saatlik
enerji tasarrufu
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Teknolojik yeniliklere rağmen, 
günümüzde insanlar dahi dil 
engelleri nedeniyle iletişim 
sorunlarıyla karşılaşıyor. Farklı 
şirketler tarafından üretilen ve 
farklı coğrafi bölgelerde dağıtılan 
makinelere bakıldığında bu sorun 
daha da artıyor. Bu nedenle blok 
zinciri kimlik standardizasyonu, 
nesnelerin interneti (IoT) cihazları, 
insanlar ve işletmeler arasında 
birlikte çalışabilirliği ve iletişimi 
sağlamak için kritik öneme 
sahiptir. Teknik engelleri ortadan 
kaldırmak ve heterojen varlıkların 
küresel standartlarla iletişim 
kurmasını sağlamak ise küresel 
ticareti, ekonomik büyümeyi ve 
dünya çapında yerel toplulukların 
gelişmesini mümkün kılar.  Elektrik 
ve Elektronik Mühendisleri 

Enstitüsü (IEEE) de bu kapsamda, 
IoT cihazları için blok zinciri tabanlı 
merkezi olmayan kimliklere (DID’ler) 
küresel standartlar geliştirmek 
üzere yeni bir görev gücü 
oluşturdu. “Nesnelerin Kimliği” 
standardı, IoT cihaz yönetimi için 
merkezi olmayan bir kimlik ve 
erişim yönetimi (IAM) çerçevesi 
sağlamaya ve cihaz kimlik 
doğrulaması, veri yetkilendirme ve 
erişim yönetimi gibi IoT güvenlik 
hizmetlerinin oluşturulmasına 
yardımcı olacak. 

Evrensel bir DID spesifikasyonunu 
formüle etmek için Lockheed 
Martin, Ericsson, Lenovo, Huawei, 
Bosch, IoTeX ve Çin Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri Akademisi’nden 
bilim insanları ve araştırmacılar 

görevlendirildi. McKinsey’in 2030 
yılına kadar gerçekleşeceğini tahmin 
ettiği 12,6 trilyon dolarlık IoT değerini 
ortaya çıkarmak adına insanlar ve 
makineler için bir interoperasyonel 
küresel DID standardı tanımlamaya 
odaklanan çalışma grubunun 
geliştirdiği ‘Nesnelerin Kimliği’ 
standardı, nerede olurlarsa olsunlar 
tüm insanların ve makinelerin 
sorunsuz iletişim kurmasını 
sağlamayı amaçlıyor. 

Standartlar, teknik engelleri 
azaltarak yeni teknolojilerin 
büyümesine ve benimsenmesine 
de yardımcı oluyor. Küresel DID’ler 
sayesinde insanların, gerçek 
zamanlı hava durumu, coğrafya, 
trafik ve diğer verilerin topluma 
katkıda bulunacağına inanılıyor.

IEEE’nin yeni bir çalışma grubu, IoT cihazları için blok zinciri tabanlı merkezi 
olmayan kimlikler için evrensel bir spesifikasyon geliştiriyor.

‘Nesnelerin Kimliği’ için
evrensel standardizasyon
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2020’nin ikinci yarısı ve 2021’in 
ilk yarısında gerçekleştirilen bir 
penetrasyon test sonuçlarında, 
şirketlerin %93’ünün siber 
saldırganlar tarafından 
hacklenebileceği ortaya çıktı. 
Saldırganlar bu açıklardan 
şirketlerin iç ağına girerek 
kuruluşun ağ çevresini ihlal etme 
ve yerel ağ kaynaklarına erişime 
olanağına sahip oluyor. Finans 
(%29), yakıt ve enerji (%18), kamu 
(%16), sanayi (%16), bilişim (%13) 
ve diğer sektör kuruluşlarından 
oluşan analizde ayrıca, şirketlerin 
%100’ünde içeriden bir kişinin 
altyapı üzerinde tam kontrol sahibi 
olabileceği de tespit edildi.

Dış saldırılara karşı koruma 
değerlendirmesi sırasında 
uzmanlar, vakaların %93’ünde 
ağ çevresini ihlal etmeyi başardı. 
Araştırmacılara göre, bu rakam 

fazlasıyla yüksek ve siber suçlular 
neredeyse tüm kurumsal altyapıları 
ihlal edebilir durumda.

Kabul edilemez olayların 
hangilerinin mümkün olabileceği 
de test edilen çalışmada kuruluşlar, 
her biri ortalama 6 kabul edilemez 
olay belirledi ve pentesterlar bu 
olayları test etti. Kurumlar için 
en büyük tehlikenin, teknolojik 
süreçlerin ve hizmet sunumunun 
kesintiye uğraması, fonların ve 
önemli bilgilerin çalınmasıyla 
ilgili olaylar olduğu belirlendi. 
Pentesterlar bu kabul edilemez 
olayların %71’inin uygulanabilirliğini 
doğruladı. 

Araştırmacılar ayrıca, kabul 
edilemez bir olayın tetiklenmesine 
yol açacak bir saldırı için 
saldırganlar bir aydan fazla zamana 
ihtiyacı olmadığını da ortaya koydu. 

Araştırmaya göre, bir şirketin iç 
ağına girmek ortalama iki gün 
yeterli oluyor. Kimlik bilgilerinin 
ele geçirilmesi ise siber suçluların 
bir şirket ağına sızabilmesinin 
başlıca yoludur. Saldırganlar sistem 
yönetimi için kullanılan hesaplar 
da dahil olmak üzere kullanılan 
basit parolalar nedeniyle bu ağlara 
kolaylıkla sızabiliyor. Bu durumda, 
etki alanı yöneticisi ayrıcalıklarına 
sahip kimlik bilgilerine sahip bir 
saldırgan, birçok kimlik bilgilerini 
ele geçirebiliyor. Araştırmaya göre 
çoğu kuruluş, ağı iş süreçlerine 
göre bölümlere ayırmıyor ve bu 
da saldırganların aynı anda birkaç 
saldırı vektörü geliştirmesine 
ve bir şirketin kabul edilemez 
olaylarından birkaçını tetiklemesine 
olanak tanıyor. Uzmanlar burada, 
kullanılan teknoloji çözümlerinin, 
şirketin yeteneklerine ve altyapısına 
dayanması gerektiğini vurguluyor.

Pandemi döneminde gerçekleştirilen bir penetrasyon test sonuçlarına 
göre, vakaların %93’ünde harici bir saldırgan şirket ağına 2 günde girerek 
yerel ağ kaynaklarına erişim sağlayabiliyor.

Siber suçlular
şirket ağlarının %93’ünü hackliyor
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ABI Research tarafından hazırlanan 
yeni bir raporda, 2022’de dijital 
ikiz pazaryerlerinin yükseleceği 
belirtiliyor. Rapora göre, üreticilerin 
Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) 
modelleme, bağlantı, bulut bilişim, 
endüstriyel nesnelerin interneti 
(IIoT) yazılım platformları, uzaktan 
izleme, atölye çalışanları için 
donanım dahil olmak üzere, dijital 
ikizleri dağıtmak için tabletler, AR 
gözlükleri, fizik tabanlı simülasyon, 
ML ve sistem entegrasyonu gibi 
bir dizi yeteneğe de ihtiyacı var. 
Bunun nedeni ise dijital ikizlerin 
bir teknoloji değil, tasarımdan 
simülasyona, üretime, montaja 
ve satış sonrası servis ve desteğe 
kadar fiziksel ve dijital dünyalar 
arasında köprü kurmayı amaçlayan 
bir çözüm bileşimi olması.

Araştırmacılar son birkaç yılda, 
dijital ikizlerin IIoT panoları 

ve neredeyse gerçek zamanlı 
raporlama yardımıyla bir 
konseptten bir ana akım haline 
geldiğini belirtiyor. Bu olgunluk 
düzeyine; yapay zekanın 
uygun ölçekte kullanılması ve 
uygulanması, standart mevzuatlara 
duyulan ihtiyaç gibi değişen 
gereksinimler ile Bağımsız Yazılım 
Satıcıları’na (ISV’ler) ve diğer 
üçüncü tarafların ekosistem 
için ilgili araçlar oluşturmasına 
olanak sağlayan dijital ikiz 
pazaryerlerinin ortaya çıkması 
gibi yeni düşünce yapıları eşlik 
ediyor. Bu araçlara, sürekli değer 
yaratma ve dijital ikizlerin daha 
kapsamlı demokratikleşmesi 
ve benimsenmesi için ihtiyaç 
duyuluyor.

Endüstriyel dijital ikizlere yapılan 
harcamanın 2022’de 4,6 milyar 
dolardan 2030’da yüzde 28’lik 

YBBO ile 33,9 milyar dolara 
çıkacağını ortaya koyan rapor, 
2022’de ‘ne olmayacağına’ dair 
bulgulara da sahip. Rapora göre, 
5G teknolojisi 2022’de üretim 
hattına nüfuz etmeyecek çünkü 
3GPP ve 5G-ACIA tarafından 
yürütülen standartlar, teknolojinin 
benimsenmesini ve kullanımını 
geliştirmeye devam etse de 
cihaz ekosistemi ve uygulama/
yönetim işlevleri gecikiyor. Mevcut 
haliyle üretimde 5G ile çalışmak 
ve 5G’yi denemek ise Ar-Ge 
sermayesine sahip büyük şirketleri/
fabrikaları test etmek ve teknolojiyi 
öğrenmek için tercih ediliyor. ABI 
Research’e göre, farklı dağıtım 
senaryolarının maliyet ve faydalarını 
değerlendirmeye başlayan 
kurumlar, üretim açısından kritik 
öneme sahip uygulamalar için 5G 
teknolojisini 2024’e kadar test 
etmeye devam edecek.

ABI Research verileri, endüstriyel dijital ikizlere ayrılan bütçenin bu yıl, 
küresel olarak 4,6 milyar doları bulacağını gösterdi.

Dijital ikiz pazarı
2022’de yükselecek
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Dijitalleşme, iş dönüşümünün 
arkasındaki itici güç haline 
geldikçe CIO’lar yeni iş modelleri ve 
geleceğe hazır şirketler yaratıyor. 
2022 yılı için endüstri trendlerini 
öngören yeni bir çalışma ise CIO 
rolünün geliştikçe, dışarıdan 
içeriye ve içeriden dışarıya bir 
yaklaşım gerektirdiğini söylüyor. 
Ancak dönüşüme yönelik bu dış 
ve iç yaklaşımını dengelemek 
karmaşıktır. Çalışmaya göre 
CIO’lar, bu beceriler kombinasyonu 
olmadan üretkenliği ve verimliliği 
artırma, aynı zamanda yeniliği 
teşvik etme konusunda 
zorlanacak. Çalışmanın yazarları, 
CIO’ların teknolojiyi keşfetmesini, 
benimsemesini, küratörlüğünü 
yapmasını, neyin değişmesi 
gerektiğini düşünmesini ve 
sorunlara yeni yaklaşımlarla 
getirmesini öneriyor.

İş için teknoloji ana akım 
haline geliyor
Teknolojinin artık bir amaç 
olduğunu söyleyen çalışmanın 
yazarları, CIO’ların dijital teknolojinin 
sağladığı iş dönüşümüne 
odaklanması gerektiğine dikkat 
çekiyor. Aynı zamanda, CIO’ların 
gelişmiş teknolojileri giderek daha 
fazla entegre ederken, kapsamlı 
iş kontrollerini sürdürmek ve BT 
ile iş fonksiyonları arasında iş 
birliği eksikliği de dahil olmak 
üzere, çeşitli zorluklarla karşı 
karşıya kaldıklarını belirtiyorlar. Bu 
zorlukların üstesinden gelmeleri 
için de sadece CEO’ya erişmenin 
yeterli olmadığını, CEO’nun 
ajandasını etkilemek için masada 
oturmaları gerektiğini söylüyorlar; 
çünkü CEO’ya sık erişim, CIO’ların 
şirketin stratejik iş gündemini 

etkilemek için birleşik iş ve 
teknoloji uzmanlığından yararlanma 
becerisinde fark yaratıyor.

Sorumlu AI bir zorunluluk
MIT Sloan CIO Symposiumin 
ile yürütülen başka bir küresel 
çalışmada ise ankete katılan 500 
CIO’nun yaklaşık yarısı (%48) 
için yapay zeka, 1 numaralı 
yatırım önceliği olarak belirlendi. 
Büyük sistemik aksaklıklar 
olacağını öngören uzmanlar, 
yapay zekanın burada büyük 
faydalar sağlayacağını söylüyor. 
Ancak bununla birlikte CIO’lara, 
çalışmalarında yönergeler ve 
şeffaflık oluşturma sorumluluğu da 
geliyor. Algoritmalarda istenmeyen 
yerleşik bir önyargı olabileceğine 
değinen uzmanlar, bu nedenle 
işletmelerin AI’i etik açıdan 
ihtiyatlı bir şekilde kullanmalarını, 

Yeni bir CIO çalışmasına göre sorumlu yapay zeka, veri ve inovasyon 
2022’de dijital dönüşümde önde gelen trendlerden bazıları olacak.

Bu yılın dijital dönüşüm kilidi:
Sorumlu yapay zeka, veri ve inovasyon
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yönetişimin sona eklenmesi yerine 
önceden planlanması gerektiğinin 
altını çiziyorlar.

Dönüşümün temeli veriler
Veri odaklı bir kuruluş olmanın, 
başarı için şart olduğunu 
söyleyen CIO çalışması yazarları, 
AI ve ML’in CIO’ların hedeflerine 
ulaşmasına yardımcı olacak en 
iyi teknolojiler ve ek finansal 
kaynaklara sahip olmaları 
durumunda yatırım için en iyi 
seçim olduğunu belirtiyor. Bu 
teknolojiler, CIO’ların ellerindeki 
verilerden en iyi şekilde 
yararlanmasına ve daha fazla 
bilgi için tahmine dayalı içgörüler 
oluşturmasına olanak tanıyor. 
Bu kapsamda, CIO’ların öncelik 
vermesi gereken ilk üç şeyin 
strateji, veri okuryazarlığı ve 
yapay zeka olduğunu ekliyorlar.

Bulutla yenilik
CIO çalışmasına göre, tüm 
CIO’lar gelecek yıl buluta öncelik 
verecek çünkü bulutun maliyet 
tasarrufundan çok, inovasyonla 
ilgili olduğunu biliyorlar. Bulut 
tabanlı inovasyonun anahtarı ise 
veriye dayalı dijital ağlardır. Bu 
noktada CIO’lara, sürdürülebilir 
rekabet avantajı sağlamak 

için genel portföylerini nasıl 
yeniden yapılandıracaklarına ve 
tasarlayacaklarına odaklanmaları 
öneriliyor. Bulut bilişim ise bunu 
sağlayan dağıtım motoru haline 
geliyor.

İşin geleceği “mega 
vardiya”
“Uzaktan çalışma” anlamına 
gelen işin geleceği ve bununla 
ilgili tüm zorluklar, pandemi 
nedeniyle planlanandan önce geldi. 
İleriye dönük bu mega değişimi 
desteklemek için de şirketlerin 
esnek ve çevik iş modelleri 
oluşturması, çalışan deneyimine ve 
bağlılığına odaklanması gerekiyor. 
Uzmanlara göre başarının anahtarı, 
uyumlu bir kültür oluşturmak ve 
bunu sürdürmek. Bu yaklaşım, 
ekipleri ortak bir amaç için bir araya 
getirmeyi, çalışanların refahına 
odaklanmayı ve çeşitlilik, eşitlik, 
kapsayıcılık ve topluluk etkisi 
yaratmayı içeriyor.

Teknolojinin her çözümün 
merkezinde olması gerektiğini 
söyleyen uzmanlar ayrıca, 
şirketlerin İK operasyonlarında 
yapay zeka, makine öğrenimi 
ve diğer ileri teknolojileri 
benimsemelerini söylüyor.

Verilerle sürdürülebilirliğin 
kilidini açma
Bu yıl verilere daha fazla 
odaklanmanın kritik olduğunu 
belirten uzmanlar, uzun bir 
aksama ve belirsizlik döneminden 
sonra müşteriler, çalışanlar ve 
yatırımcıların, kuruluşlarda tüm 
paydaşlar için uzun vadeli değer 
yaratmaya odaklanmasını bekliyor. 
Bu yeni görevle liderler, müşterilerin 
yanı sıra topluluklara, çalışanlara 
ve çevreye öncelik veren esnek, 
amaca yönelik kuruluşlar 
oluşturmak için veriye dayalı 
içgörülere yöneliyor. Çalışmaya 
göre, bu yıl izlenecek en büyük 
veri teknolojisi trendlerinden birisi 
de işletmenin iklim değişikliğinde 
nerelerde risk altında olduğunu ve 
daha sürdürülebilir hale gelmek için 
nerede hareket etmesi gerektiğini 
anlamak için kurumsal verilerden 
yararlanarak paydaş beklentilerini 
değerlendirmek. Uzmanlar burada, 
sürdürülebilirliği sağlamak için 
büyük, karmaşık dönüşümsel 
sorunların çözülmesine yardımcı 
olan veri odaklı içgörüler 
oluşturmak için üç adım öneriyor: 
Bir veri temeli oluşturun, bu verileri 
içgörülere dönüştürün ve değişiklik 
yönetimi ile kullanıcı deneyimine 
yatırım yapın.
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Özellikle pandemi ile birlikte, iklim 
krizi ve sürdürülebilirlik konularında 
dünya genelinde farkındalığın 
arttığına dikkat çeken Bülent Aksu, 
geçtiğimiz birkaç yılda dünyada 
ve Türkiye’de yaşanan iklim krizi 
kaynaklı farklı doğal afetlerin 
dünyamızın geleceği açısından 
sürdürülebilirlik konularını da 
yüksek öncelikli hale getirdiğini 
aktardı. Toplumun %78’inin 
iklim değişikliğine karşı verilen 
mücadelede büyük kurumlara da 
rol düştüğüne inandığını belirten 
Aksu, Turkcell’in sürdürülebilirlik 
yaklaşımını ise şöyle özetledi: 

“Ürettiğimiz teknolojileri doğaya, 
çevreye ve topluma karşı 
sorumluluk duygusuyla tasarlıyor, 
tüm iş süreçlerimizi insan ve 
çevre odaklı kurumsal yaklaşımla 
geliştiriyoruz. İklim değişikliği 
karşısında, teknolojinin gücünü 
kullanarak işimizi daha çevreci, 
daha verimli ve sürdürülebilir 
bir modele dönüştürmeyi 

hedefliyoruz. Bu doğrultuda; 2030 
yılına kadar elektrik tüketimini 
%100 yenilenebilir kaynaklardan 
karşılama ve 2050 yılına kadar 
net sıfır karbon olma hedeflerine 
sahibiz.”

Yenilenebilir enerjiyi sadece 
tüketen değil üreten 
Turkcell
Bu hedef doğrultusunda özellikle 
iş süreçlerinde yenilenebilir 
enerji kaynaklarını kullandıklarını, 
enerji verimliliğini ve tasarrufunu 
artıracak süreç iyileştirmelerine 
odaklandıklarını aktaran Turkcell 
Yönetim Kurulu Başkanı Bülent 
Aksu, sürdürülebilirlik kapsamında 
yürüttükleri tüm bu çalışmaları 
Entegre Faaliyet Raporu’nda şeffaf 
bir şekilde tüm paydaşlarıyla ve 
kamuoyuyla paylaştıklarını belirtti. 
Bu faaliyetlerin paydaşlar ve 
ekosistem nezdinde genişlemesinin 
total hedefler açısından önemli 
olduğunu ifade eden Bülent Aksu, 
sözlerine şöyle devam etti:

“Sadece yenilenebilir enerji tüketen 
değil aynı zamanda yenilenebilir 
enerji de üretebilen bir şirket olmak 
amacıyla bu alandaki yatırımlarımızı 
sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2021 
yılındaki elektrik tüketimimizin 
tamamını, %100 yenilenebilir enerji 
kaynaklarından tedarik ederek 
karşıladığımızı mutlulukla belirtmek 
isterim. Sahip olduğumuz toplam 
3 güneş enerjisi projesi ile 2020 
yılında yenilenebilir kaynaklardan 
1,6 milyon kWh elektrik üretmiştik. 
2021 yılında İzmir Karadağ 
Rüzgar Enerjisi Santrali’ni (RES) 
satın aldık. Turkcell olarak 
toplam kurulu gücü 18 MW olan 
ve yılda yaklaşık 67,5 GWh’lik 
bir üretim gerçekleştirme 
kapasitesine sahip bu RES ile 
2.500 baz istasyonunun elektrik 
ihtiyacını karşılayabiliyoruz. 
İzmir Karadağ Rüzgar Enerjisi 
Santralimizin kapasitesini 
önümüzdeki dönemde daha da 
artırma yönünde çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.”

Turkcell Yönetim Kurulu 
Başkanı Bülent Aksu, Turkcell’in 
sürdürülebilirlik, toplumsal katkı 
ve dijitalleşme alanlarındaki 
yaklaşımıyla ilgili öne çıkan 
çalışmalarını değerlendirdi.

2022’de 
teknoloji ve 
sürdürülebilirlik ile 
daha iyi bir dünya 
hedefliyoruz
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Çevreci hedeflere yeşil kredi
Turkcell’in sürdürülebilirlik odaklı 
2030 ve 2050 taahhütlerini sadece 
çevresel bir sorumluluk olarak değil 
kurumsal zorunluluk olarak kabul 
ettiklerini belirten Bülent Aksu, bu 
taahhütler çerçevesinde Turkcell’in 
sergilediği istikrarlı performansın, 
“sürdürülebilir finansman” 
konusundaki çalışmalarına da 
olumlu katkı sunduğunu görmekten 
memnuniyet duyduklarını ifade etti. 
Turkcell, geçen ay BNP Paribas 
ile imzaladığı anlaşma sayesinde 
2019’da tahsis ettiği sürdürülebilir 
endeksli kredinin tutarını 70 milyon 
Euro’ya çıkarmış ve vadesini 5 yıl 
olarak güncellemişti. 

Başkan Aksu konuyla ilgili olarak, 
“Sürdürülebilirlik alanındaki 
bu taahhütlerimizi finansman 
kaynaklarımızı çeşitlendirme 
hedefimizle birleştirdik ve BNP 
Paribas ile daha önce imzaladığımız 
‘Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi’ 
anlaşmamızda tutarı arttırıp vadeyi 
uzatarak güncelledik. Bu kredi 

sayesinde bir taraftan karbon 
ayak izi azaltılarak çevreye karşı 
olan sorumluluğumuzu yerine 
getirirken bir taraftan da finansman 
maliyetlerimizi düşürebileceğiz. 
Bu tarz kaynakların artarak 
kullanılması için öncülük yapmaya 
devam edeceğiz.” diye konuştu.

Teknolojiyle toplumsal 
fayda: Robot El
Turkcell’in sürdürülebilirliği 
sadece çevresel bazda 
değerlendirmediğini, sosyal, 
çevresel ve ekonomik alanda 
teknolojisiyle pozitif değer yaratma 
misyonuyla çalıştığını belirten 
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı 
Bülent Aksu, bunun en güzel 
örneklerinden birinin de Robot El 
projesi olduğunu belirterek şöyle 
konuştu: 

“Kurulduğumuz günden bu yana 
teknolojinin fırsat eşitleyici gücünü 
toplumsal faydaya çevirmeyi 
önemsiyoruz. Toplumun bilgiye, 
eğitime ve sosyal hayata erişimde 

eşit olanaklara kavuşmasını 
hedefleyen projeleri hayata 
geçirmeyi misyonumuz olarak 
görüyoruz. Bu çerçevede teknoloji 
ve tasarımı, insan odaklı kullanarak 
toplumsal fayda sağlamayı 
önemsiyoruz. Robotel Türkiye 
Derneği, el ve parmak protezi 
ihtiyacı duyan bireylere, özellikle 
çocuklara kişiye özel ölçü ve 
niteliklerde 3 boyutlu yazıcılarla 
üretilmiş, ekonomik ve kullanılabilir 
mekanik ellerin ücretsiz 
paylaşıldığı bir platformdu. 
Biz de Turkcell olarak, Robotel 
Derneği ile iş birliği yaparak, 
parmak ve el deformasyonu 
nedeniyle proteze ulaşamayan 
veya kullanamayanlara destek 
vermek istedik. Verdiğimiz bağış 
desteği ile de bekleyen 120 el 
için çalışmalara başladık. Ayrıca 
bu Dernek ile birlikte Zeka Gücü 
öğrencilerimize eğitim vermeye 
de başladık. Öğrencilerimizin 
de katkılarıyla 1 sene içerisinde 
tüm robot eller hazırlanıp ihtiyaç 
sahiplerine ulaşmış olacak.”
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Turkcell’in Zeka Gücü projesi 
hakkında da bilgi aktaran Yönetim 
Kurulu Başkanı Bülent Aksu, 
sözlerine şöyle devam etti:

“Milli Eğitim Bakanlığı iş 
birliğiyle gerçekleştirdiğimiz 
Zeka Gücü Projesi, Endüstri 
4.0’ın şekillendireceği geleceğin 
dünyasına hazırlık anlamında 
değerli çalışmalarımızdan biri olma 
özelliği taşıyor. Ülkemize fayda 
sağlamak amacıyla Türkiye’nin 
en kuzeyinden en güneyine, en 
doğusundan en batısına 42 şehirde 
hayata geçirdiğimiz 70 Zeka 
Gücü sınıfı ile öğrencilerimize ve 
öğretmenlerimize hizmet etmenin 
gururunu yaşıyoruz. Zeka Gücü 
Teknoloji Laboratuvarlarında 
öğrencilerimiz yapay zeka, 
kodlama, uzay bilimleri, robotik, 
akıllı ev ve bulut teknolojilerine 
yönelik eğitimler alarak yeni 
projeler geliştiriyorlar. Şimdiye 
kadar ulusal ve uluslararası 
400’den fazla ödül kazanan 
öğrencilerimiz, projenin etkisi ve 
çıktıları açısından bize önemli bir 
gösterge sunuyor.”

Turkcell’den yeni nesil 
yazılım şirketi: Atmosware
Bugünün dünyasında dijitalleşmenin 
yanı sıra teknoloji gücüyle dönüşen 
yeni bir ekonominin oluşmaya 
başladığını ifade eden Bülent Aksu, 
bu dönemde Türkiye’nin küresel 
teknoloji alanındaki rekabette önde 
olabilmesi için en önemli alanlardan 
biri olan yazılıma ağırlık vermek 
gerektiğine inandıklarını ifade etti. 
Yazılım alanında Türkiye’nin kendi 
kaynaklarına daha fazla yatırım 
yapmak ve bu alandaki çalışanları 
desteklemek için yerli ve milli bir 
yazılım seferberliği başlatarak 
Atmosware adlı yeni yazılım şirketi 
kurduklarını belirten Aksu;

“Ülkemizde yeni nesil çalışma, 
öğrenme ve gelişim modelleri 
geliştirmeyi ve teknoloji alanında 
daha fazla katma değer üretmeyi 

hedefliyoruz. Bu sayede 
ülkemizdeki teknoloji odaklı yetkin 
iş gücünü destekleyebilir ve 
Türkiye’nin teknoloji ekosistemini 
el birliğiyle verimli bir biçimde 
büyütebiliriz. Atmosware, nitelikli 
yazılımcı yetiştirmek ve kaliteli kod 
üretmek için kuruldu. Öncelikle 
Turkcell grup şirketlerimizin yazılım 
ihtiyacını kapsayacak şekilde yol 
haritamızı hazırladık. Ardından 
firmaların yazılımcı ihtiyacından 
ziyade, direkt yazılım ihtiyacını 
karşılayacak şekilde işlerine talip 
olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Özel olarak tasarlanan eğitim 
programlarıyla yazılım alanındaki 
istihdamı güçlendirmeyi 
hedeflediklerini belirten Bülent 
Aksu, sözlerini şöyle noktaladı:
“Yeni yazılım şirketimizle yükselerek 
artan yazılımcı ihtiyacı için 
ekosisteme fayda sağlayacağız. 
İstihdamdaki yazılımcı oranımızı, 
gelişmiş ülkelerdeki orana 
yaklaştırmamız gerekiyor. Bu 

doğrultuda Kasım ayında Milli 
Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız 
protokolle de bir adım attık. 
‘Geleceği Yazanlar – Gençlere 
Yatırım, Geleceğe Yazılım’ 
Programı’yla yeni bir eğitim ve 
istihdam seferberliği başlattık. 
Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen 
mesleki eğitim programıyla, 
üniversite son sınıf öğrencileri ve 
mezunlara yazılım teknolojileri 
alanında eğitim, sertifikasyon ve 
istihdam imkânı sağlanacak. 6 ay 
sürecek program boyunca bire bir 
mentorluk desteği de sağlanacak. 
Katılımcılardan programı başarı ile 
tamamlayanlara ise vereceğimiz 
sertifika ile yazılımcı olarak Turkcell 
grup şirketlerinde iş bulma imkanı 
tanıyacağız. Ayrıca katılımcılar; 
Turkcell’in kurumsal birikimini 
yansıtan ve Turkcell Akademi’nin 
hazırladığı yüksek düzeyde bir 
eğitimin ardından, mesleki yeterlilik 
sertifikalarıyla farklı şirketlerde de 
istihdam konusunda bir adım önde 
olacaklar.”
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Araştırma firması ABI Research, 
COVID-19 önlemlerinin, 
pandemiden endemik hastalığa 
geçiş sürecinin ve küresel siyasi 
gelişmelerin önümüzdeki yılların 
kazançları üzerinde büyük bir 
baskı oluşturduğunu söylüyor. ABI 
Research analistleri ise teknoloji 
pazarını şekillendirecek 35 trendi 
belirleyerek, dünya COVID-19’un 
gölgesinden çıkmaya başlarken 
2022’de gerçekleşecek eğilimleri 
vurguluyor.

Giyilebilir ve kablosuz 
kulaklık sektörlerinde 
büyüme devam edecek
ABI Research’e göre, pandemi 
nedeniyle evde daha fazla 
zaman harcanırken, harici dikkat 
dağıtıcıları en aza indiren ve 
yüksek kaliteli ses elde eden 
kişiselleştirilmiş ses deneyimlerine 

duyulan ihtiyaçtan kaynaklanan 
kablosuz kulaklık kullanımında 
bir artış görüldü. Analist firması 
son çalışmasında, kablosuz 
kulaklık sevkiyatlarının 2026’da 
1 milyar adede ulaşacağını ve 
akıllı aksesuar pazarına liderlik 
edeceğini tahmin ediyor. Bluetooth 
Low Energy (BLE) Audio, Tiny 
Machine Learning (TinyML) ve 
yeni kullanım durumlarının ve 
uygulamalarının kilidini açacak 
yerleşik sensörler gibi teknolojik 
yeniliklerle birlikte, daha düşük 
cihaz maliyetleri ise talebi daha da 
artıracak.

Gerçek kablosuz kulaklıklar, 
en umut verici giyilebilir 
kategoridir ve gürültü engelleme 
teknolojisindeki gelişmeler de 
kullanıcı deneyimini iyileştirecek 
ve daha geniş bir kullanım 

senaryosunu destekleyecek. 
Ayrıca ses kontrolü, akıllı 
cihazların eller serbest kontrolü 
için birincil kullanıcı arayüzü 
haline geldiğinden gerçek 
kablosuz kulaklıklar, sesli 
asistanların büyümesi ve 
benimsenmesi için temel itici 
güçler olacak.

Diğer umut verici kulaklık 
uygulamaları arasında 
ise uzamsal ses, gürültü 
engeli ve dijital asistanların 
entegrasyonunda beklenen 
gelişmelerle daha verimli hale 
gelerek anksiyete veya uyku 
bozukluklarını tedavi edebilen 
müzik terapisi yer alıyor. ABI 
Research, küresel gerçek 
kablosuz kulaklık sevkiyatlarının 
4 yıl içerisinde 600 milyon birimi 
geçeceğini tahmin ediyor.

ABI Research’e göre, pandemi 
nedeniyle giyilebilir cihazlar ve 
kablosuz kulaklıklar pazarında 
büyüme devam edecek.

Pandemi 
giyilebilir cihazların
büyümesini 
hızlandıracak
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Tüketici 
kitlesindeki 
değişimle 
beraber şirketler, 
yeni nesil 
teknolojilerin 
de yardımıyla 
müşterilerini 
daha yakından 
tanımak, 
kişiselleştirilmiş 
deneyimler 
sunmak, 
operasyonlarını 
daha verimli 
hale getirmek 
ve maliyetlerini 
azaltmak adına 
çok sayıda proje 
gerçekleştiriyor. 

Sektörlerin dijital dönüşüm 
yolculuğuna perakende sektörü 
ile devam ediyoruz...

Pandemi koşullarının mevcut iş 
dinamiklerini en çok değiştirdiği 
sektör, perakende sektörü oldu. 
Her ne kadar bu dönemin ana 
teması “temassızlık” üzerine 
kurulsa da gündelik hayatımıza 
en çok temas eden sektör olması 
sebebiyle perakende dünyasının 
dijital dönüşüm kavramını nasıl 
hızla içselleştirdiğine şahit olduk. 
Hem müşteri davranış şekillerinin 
değişimi hem de ekosistemde 
yeni iş modellerinin oluşması için 
bulunmaz bir ortam oluştu. Peki 
nasıl oldu bu dönüşüm?

Tüketiciler artık eskisi gibi 
değil
Tüketiciler artık çok daha bilinçli 
ve çok daha talepkar. Aynı anda 
hem kalitenin hem de hızın 
bizleri mutlu ettiği bir zamanda 
yaşıyoruz. Müşterisinin gözünde 
“her şeye her yerden erişim” 
kavramının önemi arttıkça, 
firmalar bu ihtiyaçları karşılamak 
için “çoklu kanal” stratejileri 
geliştirmeye başladı. Bu 
sayede, müşterilere satın alma 
süreçlerinde tüm kanallardan 
aynı pürüzsüz deneyimi 
yaşatabileceği bir ortam 
sağlanıyor.

İlk başlarda e-ticaret hacimlerinin 
neredeyse 2 katına çıkması 
bizlere dijital kanalların fiziksel 
kanalların yerini alacağını 
düşündürmüştü. Fakat zaman 
içerisinde bu yapıların müşteride 
uyandırdığı duyguların çok farklı 
olduğunu ve birbirini tamamlayan 

deneyimler olduğunu kavradık. 
Bugün çoklu kanal çözümleri 
sayesinde mağazalar, yeni lojistik 
noktaları ya da kişiselleştirilmiş 
deneyim alanları gibi farklı 
kurgulara rahatlıkla entegre 
olabilmekte.

Turkcell olarak biz de büyük 
bir perakende operasyonuna 
sahibiz. Yıllardır iletişim 
teknolojilerine erişimi 
kolaylaştıran ve hızı önemseyen 
bir dijital operatör olarak bu 
değişime kayıtsız kalmadık. 
Çoklu kanal uygulamalarımız 
ile müşterilerimize hayatlarını 
kolaylaştıracak deneyimleri 
sağlıyoruz. Aynı zamanda elde 
ettiğimiz bu tecrübeyi dijital 
entegratör şirketimiz Turkcell 
Dijital İş Servisleri aracılığıyla 
kurumsal müşterilerimizle 
buluşturarak onların dönüşümüne 
de katkı sağlamaya çalışıyoruz.

Verinin gücü perakendeye 
değer katıyor
Tüketici kitlesindeki değişim, 
perakende dünyasını da yeniliğe 
ayak uydurma noktasında 
motive ediyor. Özellikle bulut, 
IoT, büyük veri, yapay zeka 
gibi yeni nesil teknolojilerin de 
yardımıyla firmalar müşterilerini 
daha yakından tanımak, onlara 
özel kişiselleştirilmiş deneyimler 
sunmak, operasyonlarını 
daha verimli hale getirmek ve 
maliyetlerini azaltmak adına çok 
sayıda proje gerçekleştiriyor. 
Bu projeler bazen kendi iç 
süreçlerinin dijitalleştirilmesi 
bazen de içerisinde bulundukları 
ekosistemin dönüşümü adına 
önemli adımlar oluyor. Biz de 

Süha Bayraktar

Yeni nesil teknolojilerle 
yeni nesil perakendeciliğe
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bu ekosistemin bir parçası 
perakende sektörüne 
yönelik farklı uygulamalar 
gerçekleştiriyoruz. Gelin birkaç 
örneğe birlikte bakalım.

Perakendede veriye dayalı 
kararların sağladığı avantajlara 
hepimiz tanık oluyoruz. 
Yapay zeka ve video analitik 
çözümleri ile hem mağazalara 
gelen müşterilerin analizi hem 
de personellerin verimlilik 
ölçümleri uygun maliyetlerle 
yapılarak gelirler artırılabiliyor. 
Bunun yanında, birçok 
kurumsal müşterimize mevcut 
ve potansiyel müşterilerinin 
kendilerine ulaştıkları kanal 
bilgilerine, ortak demografik 
özelliklerine erişerek satışlarını 
artırmaları için farklı çözümler 
sunuyoruz.

Bir diğer önemli konu tedarik 
zinciri operasyonlarının 
verimliliği. Özellikle stoklama 
maliyetleri perakende 
firmaları için önemli bir 
bütçe kalemi. Diğer yandan, 
ürünlerin satış noktalarında 
bulunurluğu müşteri deneyimi 
ve gelirler açısından kritik. 
Hem stoklama hem de 
lojistik süreçlerinizi yapay 
zeka teknolojileri yardımıyla 
optimize ederek maliyet 
avantajı sağlayacak aksiyonlar 
önerebiliyoruz.

Sadece süreçlerin değil, artan 
enerji maliyetleri karşısında 
enerji tüketimlerinin de 
optimizasyonu önemli bir 
tasarruf fırsatı sağlıyor. 
Kurduğumuz IoT tabanlı 
otomasyon sistemleri ile 

mağazalarındaki enerji 
tüketimini uzaktan izleyip %20
’ye yakın tasarruf sağlayan 
önemli müşterilerimiz var. 
Bu çalışmalar firmaların 
sürdürülebilirlik hedefleri için 
de önemli bir yer tutuyor.

Uzaktan çalışmanın da 
yaygınlaşması ile kurumların 
birçok süreci dijitalleştirdiğini 
görüyoruz. Gerek şirket içi 
süreçleri (İK süreçleri, iş 
akışı yönetimi, kurum içi 
platformlar) gerekse sahaya 
yönelik uygulamaları dijital 
ortama taşıyacak yazılım 
tabanlı çözümleri oluşturarak 
verimlilik artışı sağlayabiliyoruz. 
Böylelikle tüm perakende 
sektörünün dijital dönüşüm 
sürecinde uçtan uca yanlarında 
yer alıyoruz.
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