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Aşılamanın yaygınlaşmasıyla işe 
dönüş planlarının ne olacağı merak 
ediliyor. Bazı yöneticiler, ofislere 
geri dönme konusunda kararlı iken 
bazıları da uzaktan çalışmanın 
kalıcı olacağını söylüyor. Ancak 
Avaya tarafından yapılan “Life 
and Work Beyond 2020” adlı bir 
rapor, çalışanların üretken olma 
yeteneklerinin önemli ölçüde 
değiştiğini gösteriyor.

COVID-19’un ev ve iş hayatı 
üzerindeki etkisini anlamak için 
11 ülkeden 10.000’den fazla 
kişiyle anket yapan Avaya’nın 
çalışmasında katılımcıların yüzde 
27’si, 2019 ile 2020 arasında 
tutumlarında herhangi bir 
değişiklik olmadığını belirtirken 
yüzde 43’ü, daha az mutlu 
olduklarını söyledi. Mutsuzluğun 
çoğu, insanlarla etkileşim 
eksikliği ve kişisel sağlıkla ilgili 
endişeleri kapsıyordu. Fakat 
ankete katılanların yüzde 62’si, 

pandeminin başlangıcından bu 
yana evden çalışabildikleri için 
daha mutlu olduklarını bildirdi. 
Yüksek mutluluk düzeyi ise iş 
verenin çalışanın daha üretken 
olacağına güvenmesi (%57) ve 
evden çalışmak için gereken 
tüm araçlarla uygun şekilde 
donatılması (%56) gibi çeşitli 
faktörlere bağlanıyor.

Ankete katılanların yüzde 46’sı 
“her yerden çalışmayı” gelecekte 
uygulanabilir bir model olarak 
görürken, her on kişiden altısı 
hibrit çalışma ortamını teşvik 
eden hükümet politikalarını 
destekleyeceğini bildirdi. 
Katılımcıların yarısından fazlası 
ise ofislere tamamen dönmekten 
endişe duyuyor. Uzmanlar, iş 
liderlerinin bu uyarıyı dikkate 
almasını ve işe dönüş planları 
yaparken çalışan geri bildirimlerine 
bağlı olarak esnek olma fikrine de 
yakın olmalarını tavsiye ediyor.

Öte yandan, yüzde 43’lük bir kısım 
gizlilik ve uzaktan çalışırken iş 
verenleri tarafından izlenmekten 
endişelendiklerini söyledi. 
Uzmanlara göre, iş verenlerin her 
küçük faaliyeti izlemek yerine, 
çalışanlarının işlerini yapacaklarına 
güvenmeyi öğrenmeleri gerekiyor. 
Uzmanlar, evden ve ofiste çalışma 
seçeneği sunan hibrit bir çalışma 
modeline sahip kuruluşların daha 
mutlu ve daha üretken çalışanlara 
sahip olmasını muhtemel görüyor. 
Aynı durumun, çalışanlarını uzaktan 
çalışmak için doğru teknolojiler ve 
bağlantılarla donatan kuruluşlar 
için de geçerli olduğu aktarılıyor. 
Raporun bulguları, çalışma 
hayatının mevcut durumundan en 
çok memnun olanların kendilerine 
güvenen, saygı duyan ve güç 
veren iş verenlere sahip olduğunu 
gösteriyor. Avaya’ya göre ise nerede 
çalışırsa çalışsın herkes için tutarlı 
bir deneyim sağlayan kuruluşlar, en 
mutlu çalışanlara sahip olacak.

“Life and Work Beyond 2020” adlı yakın tarihli bir rapor, hibrit çalışmanın 
çalışanların mutluluğunun ve refahının anahtarı olduğunu ortaya koyuyor. 

Hibrit çalışma
yüksek üretkenlik ve mutluluk getiriyor
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Genel bulut hizmetleri pazarında 
hizmet olarak altyapı (IaaS), hizmet 
olarak sistem altyapı yazılımı 
(SISaaS), hizmet olarak platform 
(PaaS) ve hizmet olarak yazılımı 
(SaaS) inceleyen IDC çalışması, 
ilk beş genel bulut hizmeti 
sağlayıcısının harcamalarını %32 
oranında artırdığını ve dünya 
genelinde pazarın %38’ine hakim 
olduğunu ortaya koydu. Fakat 
genel bulut tarafından yönetilen 
hizmetler pazarındaki büyümeye 
rağmen, yönetilen hizmetlerin tümü 
diğerleri kadar büyümedi. IDC, 
özellikle IaaS ve PaaS hizmetlerinin 
çok daha hızlı büyüdüğünü 
kaydetti.

Genel bulutlardaki paylaşılan 
altyapı ile veri ve uygulama 
kaynaklarına erişimin, kuruluşların 
ve bireylerin geçen yılki aksaklıkları 
yönetmelerine yardımcı olmada 
kritik bir rol oynadığını söyleyen 

IDC’ye göre, gelecek yıllarda 
işletmelerin büyüyen bir bulut 
hizmetleri portföyünü yönetme 
yeteneği, iş ve BT süreçlerine daha 
fazla otomasyon getirmenin ve 
aynı zamanda dijital olarak daha 
dayanıklı hale gelmenin temeli 
olacak. Analist firma, bu yüksek 
büyümenin bir nedeni olarak bulut 
temelleri oluşturmak için bulut 
altyapısına artan güvenin altını 
çizdi. IDC dayanıklılık, esneklik ve 
çevikliğin BT platformu kararlarına 
rehberlik ettiği için IaaS ve PaaS’ye 
yapılan harcamaların da tüm bulut 
pazarından daha yüksek bir oranda 
artmasının beklendiğini tahmin 
ediyor.

Araştırma firmasına göre, bulut 
hizmeti sağlayıcıları gizli bilgi işlem, 
yoğun performans gerektiren 
bilgi işlem ve hibrit dağıtım 
senaryolarını ele almak için altyapı 
ve platform hizmetleri portföylerini 

hızla genişletiyor. Bu temel bulut 
hizmetlerini müşteri tesislerine ve 
iletişim ağlarına genişletmek ise 
daha önce mümkün olandan daha 
geniş bir kullanım senaryoları seti 
sağlıyor.

IDC ayrıca PaaS, IaaS ve SISaaS’ın 
artan büyümesinin, modern 
uygulamaların geliştirilmesini 
ve sunulmasını hızlandıran ve 
otomatikleştiren çözümlere 
olan talebi yansıttığını söylüyor. 
Organizasyonlar DevOps 
yaklaşımlarını benimseyip değer 
akışlarına göre uyum sağladıkça 
PaaS, IaaS ve SISaaS çözümlerinin 
giderek daha fazla benimsendiği ve 
aynı zamanda hizmet yelpazesinde 
ve dolayısıyla sağladıkları değerde 
büyüdüğü görülüyor. Edge ve 
IoT kullanım durumlarındaki 
yenilikler de bu pazarlardaki daha 
hızlı büyüme oranlarına katkıda 
bulunuyor.

Küresel genel bulut hizmetleri pazarına ilişkin son araştırmasını açıklayan 
IDC’nin verilerine göre, 2020’de %24,1 büyüyen pazar, toplam 312 milyar 
dolar gelir elde etti.

2020’de büyüme kaydetti 
Genel bulut hizmetleri
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Turkcell’in şirketlere zaman ve 
maliyet tasarrufu sağlarken kolay 
ve şeffaf kullanım sağladığı bulut 
platformu Turkcell Bulut’un internet 
sitesi, kullanıcılarının ihtiyaçlarını 
en iyi şekilde karşılayabilmek için 
yeniden tasarlandı. Bu sayede 
şirketlere 8 dakika içerisinde sanal 
sunucu veya sanal veri merkezi 
oluşturma imkanı sunan Turkcell 
Bulut, internet sitesi üzerinden 
tek bir işlemle kolayca kaynak 
değişikliği yapılmasını sağlıyor. 
Dijitalleşen şirketlerin istedikleri 
yerden verilerini yönetebildiği 
Turkcell Bulut, sunduğu dijital 
platform sayesinde hızlı satın 
alma, kurulum, şeffaf destek 
ve faturalama süreçleriyle de 
farklılaşıyor. Yeni tasarımıyla 
hızlı ve sade bir arayüze sahip 

olan platform, kullanıcı dostu 
ekranlarıyla da şirketlere kolaylık 
sağlıyor. 

Üstün teknolojik altyapıları 
üzerinden müşterilerine kaliteli 
dijital müşteri deneyimi sunmak 
için çalışmalarını sürdürdüklerini 
belirten Turkcell Kurumsal Satıştan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Ceyhun Özata sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Turkcell olarak ülkemizin verisini 
yerli ve milli tesislerimizde en 
yüksek güvenlik standartlarını 
sağlayarak koruyoruz. Türkiye’nin 
en büyük veri merkezi işletmecisi 
olarak bulut bilişim hizmetlerine 
yatırım yaparak Tier-3 sertifikalı 
veri merkezimiz üzerinden 

şirketlere 7/24 kesintisiz hizmet 
sunuyoruz. Bununla birlikte, sahip 
olduğumuz ISO27017 sertifikası 
ile bulut hizmetleri güvenliğimiz 
ile uluslararası alanda kabul 
görüyoruz. Ülkemizin ilk bulut 
platformu Turkcell Bulut ile 
şirketlerimizin değişen ihtiyaçlarını 
Turkcell güvencesiyle en doğru 
şekilde karşılamak için çalışmalar 
yapıyoruz. Bu anlamda Turkcell 
Bulut internet sitemizi yeniden 
tasarlayıp müşterilerimizin 
hizmetine sunmaktan mutluluk 
duyuyoruz. Kurumlarımıza uçtan 
uca dijital çözümler sunduğumuz 
şirketimiz Dijital İş Servisleri ile 
değişen ihtiyaçları yakından 
takip ederek yenilikçi çözümler 
geliştirmeye devam edeceğiz.”

Turkcell Bulut platformu yenilenerek dijitalleşen şirketlere anlık kaynak 
yönetiminin yanı sıra, dakikalar içerisinde sanal sunucu veya sanal veri 
merkezi oluşturma imkanı sunmaya başladı. 

Dijitalleşen şirketler
Turkcell Bulut’ta veriyi istediği yerden yönetiyor



TEMMUZ 2021 - İŞTE TEKNOLOJİ

GÜNCEL

PB 



TEMMUZ 2021 - İŞTE TEKNOLOJİ

GÜNCEL

7 

2025 yılına kadar kuruluşların 
yüzde 70’inde odağın daha çok 
küçük ve geniş veriye geçeceğini 
söyleyen Gartner, bunun 
analitik için daha fazla bağlam 
sağlayacağını ve yapay zekayı 
veriye daha az aç hale getireceğini 
belirtiyor. Bir Gartner araştırma 
başkan yardımcısı ise COVID-19 
salgını gibi aksaklıkların, geçmiş 
koşulları yansıtan geçmiş verilerin 
hızla eskimesine neden olduğunu 
ve bunun da birçok üretim AI 
ve makine öğrenimi modelini 
bozduğunu söylüyor. Ayrıca, 
insanlar ve yapay zeka tarafından 
karar vermenin daha karmaşık, 
talepkar ve verilere aç olan derin 
öğrenme yaklaşımlarına aşırı 
bağımlı hale geldiğini söylüyor.

Gartner’a göre, D&A (veri ve 
analitik) liderlerinin ‘küçük veri’ 
ve ‘geniş veri’ olarak bilinen yeni 
analitik tekniklerine yönelmeleri 
gerekiyor. Firma, liderlerin birlikte 
ele alındığında gerekli hacmi 
azaltarak veya yapılandırılmamış, 
çeşitli veri kaynaklarından daha 
fazla değer elde ederek mevcut 
verileri daha etkili bir şekilde 
kullanabileceklerini belirtiyor. 

Gartner yetkilisi, geniş ve küçük 
veriye dair her iki yaklaşımın da 
daha sağlam analitik ve yapay 
zekayı kolaylaştırarak bir kuruluşun 
büyük verilere olan bağımlılığını 
azalttığını söylüyor. Bu da daha 
zengin, daha eksiksiz bir durumsal 
farkındalık veya 360 derecelik 
görüş sağlıyor. Yetkili, D&A 

liderlerinin, eğitim verilerinin düşük 
mevcudiyeti veya daha geniş bir veri 
çeşitliliği kullanarak daha sağlam 
modeller geliştirme gibi zorlukların 
üstesinden gelmek için her iki tekniği 
de uygulayabileceğini belirtiyor.

Küçük ve geniş verilerin 
kullanılabileceği potansiyel alanlar; 
perakendede talep tahmini, hiper 
kişiselleştirmeye uygulanan müşteri 
hizmetlerinde gerçek zamanlı 
davranışsal ve duygusal zeka ve 
müşteri deneyimi iyileştirmesidir. 
Diğer alanlar arasında ise fiziksel 
güvenlik veya dolandırıcılık 
tespiti, farklı duyusal kanallardaki 
olayların zaman ve uzaydaki 
korelasyonlarının analiziyle sürekli 
öğrenen robotlar gibi uyarlanabilir 
otonom sistemler yer alıyor.

Gartner analistleri, 2025’e kadar kuruluşların yüzde 70’inin odağını büyük 
veriden küçük ve geniş veriye kaydıracağını söylüyor.

Kuruluşlar odağını
küçük ve geniş veriye kaydıracak
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Türkçe karşılığı “C-Suite Raporu: 
Günümüzün Bağlantısız Kuruluşları 
için İş ve Güvenlik Stratejileri” olan 
bir araştırma, daha önce siber 
güvenliği geleneksel altyapının 
bir parçası olarak gören kurumsal 
liderlerin entegre ve bulut tabanlı 
yaklaşımlara hızla yatırım yapmaya 
yöneldiğini ortaya koyuyor. 
Bu yatırımların ise inovasyon, 
dağıtılmış iş gücü güvenliği ve 
rekabet avantajları üzerinde 
dalgalanma etkileri oluyor.

Çalışmaya göre, liderler artık siber 
güvenliği iş avantajının anahtarı 
olarak görüyor; yüzde 45’i pandemi 
sonucunda dijital dönüşümü büyük 
ölçüde hızlandırdıklarını belirtirken 
yüzde 48’i siber güvenliğin 
inovasyonu sağlamadaki daha 
büyük rolüne dikkat çekiyor. Yüzde 
41’i ise bu etkilerin rekabet avantajı 
sağladığını bildiriyor.

Araştırmaya göre, SASE (Güvenli 
Erişim Hizmeti Edge) siber 
güvenlik için artık yeni fiili standart. 
Merkezi olmayan kuruluşların nasıl 
gelişeceğine dair net göstergeler 
ortaya koyan çalışmada 
katılımcıların yüzde 48’i bulut 
tabanlı siber güvenlik sistemlerinin 
kullanımını önemli ölçüde artırırken 
yüzde 58’i daha entegre bir güven 
çerçevesine olan ihtiyacı kabul 
ediyor. Ayrıca, CEO’ların yüzde 43’ü 
SASE’yi halihazırda benimserken 
SASE’yi benimsemek amacıyla 
değerlendirenlerin oranı yüzde 
47. Çalışmadaki CEO’ların yüzde 
39’u ise sıfır güven mimarilerini 
benimseme hızlarını artırdıklarını 
söylüyor.

Uzmanlara göre yakınsanmış ve 
bulut odaklı yaklaşımlar, uzaktan 
çalışanların yenilik yapmak ve 
işi yönlendirmek için daha fazla 

özerkliğe sahip olacağından büyük 
avantajlar sunacak; ancak bu 
durum aynı zamanda, liderlerin 
dağıtılmış iş gücünü ve bulut 
uygulamalarını güvence altına 
almak ve iş birliği ile yaratıcılığı 
yönlendirmek için yeni yollar 
bulması gerektiği anlamına geliyor. 
İşletmelerin, görünüşte sonsuz 
seçeneklere sahip bir dünyada 
işlerini yürütürken siber güvenlik 
profesyonellerinin rollerini de 
geliştirmeleri gerekecek. Söz 
konusu araştırma ise CISO’ların 
mevcut stratejiyi uyarladığını, 
pandeminin ise CEO’ların gözlerini 
açtığını ve görüşlerini değiştirdiğini 
gösteriyor. Bu yaklaşımlar, ekiplerin 
sürekli gelişen bir ortama uyum 
sağlama çevikliği ile entegre bir 
güvenlik çerçevesinin önemini 
artık daha iyi anladığını ancak 
bunun henüz herkes tarafından 
uygulanamadığını ortaya koyuyor.

Yeni bir çalışmaya göre, CEO’lar ve CISO’lar siber güvenlik ile birleşik 
yaklaşımlara yönelik yatırımlarını ikiye katlıyor.

Siber güvenlik
iş avantajı için bir anahtar!
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Teknoloji işinin sadece BT’nin 
sorumluluğunda olmadığını 
belirten Nobel İlaç Bilgi 
Teknolojileri ve PMO 
Direktörü Kaan Marangoz, 
dijital dönüşümün stratejik 
projeler portföyü olarak 
değil, içinde insan 
ve yönetişim gibi 
unsurların da 
bulunduğu 
bütünsel bir 
değişim 
programı 
olarak ele 
alınması 
gerektiğini 
ifade ediyor.

Dijital
dönüşüm
bütünsel 
bir değişim 
programıdır
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de üstlenen Marangoz, son iki 
yıldır Ulkar Holding – Nobel İlaç 
BT ve PYO (Proje Yönetim Ofisi) 
Direktörlüğü görevini başarıyla 
sürdürüyor.

“Teknolojinin hızla gelişmesi, bu 
gelişimin sürekli bir öğrenme ve 
yenilikleri uygulama gerekliliği 
getirmesi, değişimin getirdiği 
dinamizm; BT’nin sevdiğim 
yönleri.” diyen Kaan Marangoz, 
tüm bölümlerle yakın çalışma 
ortamı sunması, şirketteki 
süreçlerin içinde olmak ve 
teknoloji geliştirerek katkı 
sağlamanın; BT alanında 
çalışmanın doyurucu yönlerinden 
olduğunu da ekliyor.

1964’te yerli sermaye ile 
kurulmuş bir ilaç şirketi olan 
Nobel İlaç ise Türkiye’de bin 400, 
dünyada ise 3 bin çalışanıyla, 20 
ülkede ve kendi organizasyonuyla 
faaliyet gösteriyor. Nobel İlaç’ın 

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği mezunu olan 
Kaan Marangoz, Marmara 
Üniversitesi’nde de Mühendislik 
Yönetimi üzerine yüksek lisans 
yaptı. Teknoloji kariyeri; ilk işi 
olan Yapı Kredi Bankası Teknoloji 
Bölümü’nde, o dönemde çok 
yeni ürünler olan POS, ATM, 
Kredili Mevduat Hesabı, Kredi 
Kartı yazılımları gibi bireysel 
bankacılık ürünleri ile başladı ve 
bugüne kadar hep BT alanında 
olacak şekilde devam etti. Üç 
yıl süren Yapı Kredi Bankası 
tecrübesinden sonra, 11 yıl 
Pfizer’ın BT birimindeki farklı 
rollerde ERP kurulumları, CRM, 
Veri Ambarı İş Zekası gibi 
projeler yürüten Marangoz’un 
Pfizer’daki son görevi ise 
Kurumsal Sistemler Müdürlüğü 
oldu. Sonrasında Novartis’te BT 
yöneticisi olarak kariyerine devam 
etti ve buradaki 12 yıllık kariyeri 
boyunca Sandoz ve Alcon Grup 
Şirketleri’nin de sorumluluğunu 
içeren BT Yöneticiliği ile Satın 
Alma, Muhasebe, Personel ve 
İdari İşler bölümlerini kapsayan 
Novartis İş Hizmetleri bölümünün 
Ülke Koordinatorlüğü ve Orta 
Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye 
bölgesinin BT Yöneticiliği gibi 
görevlerde yer aldı. Novartis’in 
organizasyonu bulunan tüm 
ülkelerin dahil olduğu 1 - 1,5 yıllık 
global BT projelerinin yöneticiliğini 

ürünleri 50 ülkeye ihraç ediliyor 
ve eczacılık ürünleri ihracatında 
Türkiye birincilikleri bulunuyor. 
Üç Ar-Ge merkezine Türkiye’de 
üç, Kazakistan ve Özbekistan’da 
ise birer adet olmak üzere beş 
adet üretim tesisi eşlik ediyor. 
Çerkezköy’de hammadde üretim 
tesisi, Düzce’de ilaç üretim tesisi 
ve Gebze’de yatırımı devam 
eden biyoteknoloji üretim tesisi 
bulunan şirketin Kazakistan’daki 
üretim tesisi ise ülkedeki ilk 
yabancı sermayeli ve GMP(iyi 
üretim uygulamaları) sertifikası 
almış ilk üretim tesisi.

“Nobel İlaç, teknolojiye yatırım 
yapan bir şirket. Üretim, depo, 
lojistik gibi fiziksel alanlarda 
kullandığımız teknolojiler, iç 
süreçlerimizin verimliliği için 
kullandığımız yazılımlar, müşteri, 
tedarikçi ve diğer paydaşlarımızla 
ilişkilerimizde kullandığımız 
uygulamalarımız mevcut.” diyen 

Teknolojinin hızla 
gelişmesi, bu gelişimin 
sürekli bir öğrenme ve 
yenilikleri uygulama 
gerekliliği getirmesi, 
değişimin getirdiği 
dinamizm; BT’nin 
sevdiğim yönleri
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ilişkilerimizi geliştirebileceğimize, 
iç operasyonlarımızda verimliliği 
nasıl artıracağımıza, süreçleri nasıl 
hızlandıracağımıza dair projeler 
yürütüyoruz. Tedarik zincirinde 
uçtan uca akıllı stok yönetimini 
içeren planlama sistemi kurduk. 
Bu sistemi detaylı üretim 
planlaması ile entegre ederek stok 
maliyetlerini düşürüp verimliliği 
artırmayı hedefliyoruz. Bir RPA 
(Robotic Process Automation) 
platformu da kurduk ve birçok 
sürecimizi artık robotlar yürütüyor. 
Sürekli yeni süreçler eklemeye 
devam ediyoruz, bu sayede 
vakitlerini daha katma değerli 
işlere kaydıran çalışanlarımızın 
verimliliğin yanında iş tatminleri 
de artıyor. Veri Ambarı ve İş Zekası 
platformumuzla da şirket için 
önemli verilerimizi birleştirip hem 
günlük operasyonel kararlarda hem 
de şirketin performansı ile ilgili 
stratejik kararlarda kullanılabilecek 
raporlar oluşturuyoruz.

Nobel İlaç Bilgi Teknolojileri ve 
PMO Direktörü Kaan Marangoz, 
Nobel İlaç’ın dijitalleşme 
yolculuğunu, ilaç sektöründe 
kullanılan teknolojilerin geleceğini 
ve Turkcell iş birliklerini İŞTE 
Teknoloji okurları için anlattı... 

“Dijital dönüşümün 
başarısında, tüm çalışanların 
dijital yetkinliklerinin 
artması çok önemli”
Birçok alanda, hem uzun vadeli 
stratejilerine hizmet edecek 
hem de kısa vadede verimlilik, 
hız kazandıracak çalışmalar 
yaptıklarını belirten Kaan 
Marangoz, Nobel İlaç’ın dijital 
dönüşüm kapsamında hayata 
geçirdiği değişimleri aktardı:

“Dijital dönüşümün bizim için 
ne anlama geldiğini ve bu 
kapsamdaki hedeflerimizi tüm 
boyutları ile tanımladık. Şirket 
hedeflerine hizmet edecek 
bir Dijital Dönüşüm Programı 
oluşturduk ve odaklanacağımız 
ana alanları da belirledik. 
Satış ve pazarlama alanında 
ürünlerimizi tanıtırken dijitali 
nasıl kullanacağımıza, müşteri 
ve paydaşlarımıza nasıl daha 
iyi servis verebileceğimize ve 

Şirketlerde, her seviyeden birçok 
çalışanda “teknoloji işi sadece 
BT’nin sorumluluğundadır” gibi 
bir beklenti olabiliyor. Dijital 
dönüşümde başarı için tüm 
çalışanların dijital yetkinliklerinin 
artmasının çok önemli olduğunu 
düşünüyorum; çalışanlar hem 
günlük zorluklarda bunu dijitalin 
yardımıyla nasıl iyileştirebilirim 
diye düşünme alışkanlığı 
geliştirmeli hem de teknolojik 
gelişmeleri gördükçe bunu 
işimde nasıl kullanabilirim diye 
düşünmeli. Elbette sadece 
yetkinlik değil, çalışanların bu 
konuda sorumlulukları da olmalı, 
süreçler bunu desteklemeli ve 
performans yönetimine entegre 
edilmeli. Bu yüzden dijital 
dönüşüm sadece stratejik projeler 
portföyü olarak değil, içinde 
insan, yönetişim gibi unsurların da 
bulunduğu bütünsel bir değişim 
programı olarak ele alınmalı. 
Nobel İlaç’ta Dijital Dönüşüm 

Dijital dönüşümde 
başarı için tüm 
çalışanların dijital 
yetkinliklerinin
artması çok önemli; 
çalışanlar teknolojik 
gelişmeleri 
gördükçe bunu
işimde nasıl 
kullanabilirim diye 
düşünmeli
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“disruption”dan, yani “iş 
temellerinin kökten değişimi” 
açısından şu ana kadar en az 
etkilenen sektörlerden; ancak 
önümüzdeki dönemde büyük 
değişiklikler olacak. Halen 
kullandığımız ama önümüzdeki 
yıllarda çok daha gelişecek ve 
vücudumuza entegre olacak 
giyilebilir teknoloji ürünleriyle 
insan vücudundan alınan veriler 
sayesinde birçok hastalığın 
erken teşhisi mümkün oldu. Bu 
cihazlardan gelen verileri kullanan 
sanal sağlık asistanları kişilere 
önerilerde bulunabilecek, kişiye 
özel ilaç ve tedavi yöntemleri 
uygulanabilecek, bu verilerin 
yapay zeka ile toplumsal ölçekte 
analizi sayesinde bazı hastalıklar 
önlenebilecek. Konuşma, görüntü, 
hareket gibi veriler, büyük veri ve 
yapay zeka teknolojileri sayesinde 
teşhis ve hasta izleme imkanlarını 
artıracak. Mobil cihazlar ve 
iletişim teknolojileri sayesinde 

Programımızı bu bakış açısıyla 
oluşturduk ve bu programı finans, 
üretim, tedarik zinciri, satış ve 
pazarlama, insan kaynakları gibi 
tüm operasyonlarımızdan üst 
düzey yöneticilerin katılımıyla 
oluşturduğumuz Dijital Dönüşüm 
Komitesi ile yönetiyoruz.”

“Giyilebilir teknoloji 
ürünlerinden toplanan 
verilerle birçok hastalık 
erkenden teşhis edildi”
İlaç sektöründe, pandemi sürecine 
hazırlıklı olunmasını sağlayan 
unsurları değerlendiren Marangoz, 
sektörün geleceğinde şahit 
olacağımız teknolojik değişimleri 
de paylaştı: 

“Uzaktan çalışma altyapısı hazır 
olan ve bu kültürün yerleştiği 
şirketler operasyonlarını 
neredeyse hiç kesintisiz devam 
ettirdiler. Kağıt süreçlerinin 
elektronik ortama geçirilmiş 
olması, yasal imzaların 
e-imza’ya geçirilmesi, altyapı 
kapasitelerinin ölçeklenebilir 
olarak kurgulanması, e-öğrenme 
sistemlerinin kullanılıyor olması 
gibi unsurlar hızlı adaptasyonu 
sağladı. Uzaktan ürün tanıtımı 
yapılan sistemleri pandemi 
öncesi kullanan şirketler, bunun 
avantajını yaşadılar.

Öte yandan, ilaç sektörü, 
ürünün doğası gereği dijital 

bu veriler, sağlık birimleriyle anlık 
paylaşılarak acil durumlarda 
hemen müdahale edilmesi 
sağlanacak. Görüntülü iletişim 
yöntemleri ile uzaktan yapılmaya 
başlanan doktor muayeneleri 
ve hasta takipleri doktora 
erişimi artıracak. Ekosistem veri 
paylaşımı sayesinde ise farklı 
kurumların teşhise, tedaviye 
katılımı artacak. Hücre ve gen 
teknolojilerinin gelişimiyle 
de bazı hastalıklar tamamen 
ortadan kaldırılabilecek, bazı 
hastalıklar kişiye özel yöntemlerle 
iyileştirilebilecek.”

“Robotik depomuzda 
operasyonlar daha düşük 
efor ile hızlı ve hatasız 
ilerliyor”
Kaan Marangoz, ilaç üretim 
biriminde kullandıkları yeni nesil 
teknolojilerden bahsederek 
teknoloji sayesinde elde ettikleri 
faydaları ise şöyle anlattı:

Konuşma, görüntü, 
hareket gibi veriler, 
büyük veri ve yapay 
zeka teknolojileri 
sayesinde teşhis 
ve hasta izleme 
imkanlarını artıracak
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şirketler için en önemli 
zorluklardan biri. Bizim de 
üzerine titizlikle odaklandığımız 
konu şu: Kısa vadede hemen 
kazanç getirecek yatırımlar 
ile uzun vadede bizi geleceğe 
hazırlayacak yatırımların 
hem iyi dengelenmesi hem 
de kendi içlerinde doğru 
önceliklendirilmesi. Her yıl 1 yıllık 
kısa vadeli planlarımızı yapıyoruz, 
5 yıllık uzun vadeli planlarımızı 
da güncelliyoruz. Önümüzdeki 
dönemde, ERP sistemlerimizi 
ek modül ve entegrasyonlarla 

“İlaç; hata toleransı olmayan, GMP 
gibi yüksek validasyon standartları 
ile üretilen bir ürün. Üretim, kalite 
kontrol gibi alanlarda ise yüksek 
teknoloji ekipmanları kullanıyoruz. 
Yeni nesil teknolojiler sayesinde 
ortam ve üretim verilerini daha 
hızlı analiz edip gerekli önlemleri 
alarak, üretim verimliliğini 
artırıyoruz. Düzce’deki robotik 
depomuzda ERP uygulamamızdan 
gelen bilgi ile ürünler, insan 
müdahalesi olmadan otomatik 
olarak depodaki robotlar 
tarafından sevkiyat alanına 
götürülüyor. Bu sayede 
operasyonlar daha düşük efor ile 
daha hızlı ve hatasız yürüyor.”

“Endüstri 4.0 kapsamında, 
tüm verileri dijitalleştirerek 
entegre sistemlerle 
yöneteceğiz”
Kaan Marangoz son olarak, 
Nobel İlaç’ın uzun vadedeki 
teknoloji yatırımlarını paylaştı. 
Bu yatırımların kapsamını da 
detaylandıran Marangoz şunları 
kaydetti: 

“Dijital dönüşümü öncelikli 
stratejilerimizden biri olarak 
görüyoruz. Bu kapsamda da 
birçok yatırımımız olacak. 
Şirketin her alanı için yeni 
teknolojilerin getirdiği o 
kadar çok fırsat var ki doğru 
önceliklendirmeyi yapabilmek, 

geliştireceğiz. Bunun yanında, 
uçtan uca stok yönetiminde 
tedarik tarafında yaptığımız 
yatırımlarımızı akıllı tahmin 
sistemleriyle satış tarafı ile 
bütünleştirerek tamamlayacağız; 
veri yönetişim süreçlerini 
oturtup iş zekası yatırımlarını 
sürdüreceğiz; Endüstri 4.0 
yol haritasında belirlediğimiz 
laboratuvar, kalite, üretim 
süreçlerimizdeki yatırımlar ile 
kağıdı tamamen kaldırıp tüm 
verileri dijitalleştirerek entegre 
sistemlerle yöneteceğiz.”

Turkcell’in müşteri 
odaklı yaklaşımı ve 
ekosistem çözüm 
ortaklarıyla sunduğu 
bütünleşik çözümler 
sayesinde iş 
birliğimizden başarılı 
sonuçlar alıyoruz

Turkcell ile 
gerçekleştirdiğiniz 
Endüstri 4.0 projesi 
kapsamında, üretim 
hattının verimliliğini 
sağlamak amacıyla 
kullandığınız bir çözüm 
bulunuyor. Bu çözüm 
sayesinde ne gibi 
kazanımlar elde ettiniz?
Bu proje IoT, bulut, veri 
analitiği gibi son teknolojileri 
birleştiren bir çözüm. Üretim 
makinalarımızdaki veriler 
anlık olarak buluta aktarılıyor 
ve operasyon canlı olarak 
raporlarla takip ediliyor; üretim 
hızı, ürün sayısı, hata, ortam 
değerleri gibi birçok veri 
analiz edilebiliyor. Bu sayede, 
kayıpları erken müdahale 
ile hızla giderebiliyoruz, 
makine verimliliklerini 
artırıyoruz, kayıpların çok 
daha detaylı analizi sayesinde 
kök nedenlere daha hızlı ve 
doğru ulaşabiliyoruz, yapılan 
iyileştirme çalışmalarının 
sonuçlarını verilerle 
görebiliyoruz. Şimdi ise 
planımız; bu çözümü bir 
adım daha ileriye götürmek 
için bu verileri yapay zeka ve 
makine öğrenme metodları 

ile kullanarak hataları 
gerçekleşmeden tahminlemek, 
kestirimci bakım yöntemiyle 
sorunları minimize ederek 
üretim verimliliğini daha da 
artırmak.

Kurumlara geniş 
yelpazede hizmet ve 
çözümler sunan Turkcell 
ile ileride hayata 
geçirmeyi planladığınız 
projeler olacak mı?
Nobel İlaç olarak Turkcell ile 
uzun yıllara dayanan bir iş 
birliğimiz var. Mobil operatör 
servisi ile başlayan bu iş birliği, 
Turkcell’in mobil hizmetler ve 
yeni teknolojilerle portföyünü 
genişletmesiyle artarak 
devam etti. Müşteri odaklı 
yaklaşımları ve ekosistem 
çözüm ortaklarıyla sunduğu 
bütünleşik çözümler sayesinde 
iş birliğimizden başarılı 
sonuçlar alıyoruz. Önümüzdeki 
dönemde de Turkcell ile 
yeni projelerde çalışmayı 
planlıyoruz. Şu an fizibilite 
çalışmalarını yürüttüğümüz 
enerji verimliliği projemizde de 
değerlendirme aşamasındayız.
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alanlarda da profesyonel hayatı 
devam etti. İlk olarak yazılımcı 
daha sonra da sistem yöneticisi 
olarak devam eden kariyerinde, 
dijital alandaki iş kollarının 
çoğunda profesyonel düzeyde 
sorumluluklar üstlendi. “Bilgi 
güvenliği, son 10 yıldır yoğun 
bir şekilde ilgilendiğim ve 

27 yıldır dijital dünyanın 
içerisinde yer alan Bilişim 
Teknolojileri ve Siber Güvenlik 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Yavuz S. Selim Yüksel iş hayatına 
başladığında, Türkiye’de henüz 
yeni olan internete ilgi duymaya 
başladı. Bu merak duygusu 
ve öğrenme isteğiyle çeşitli 

içerisinde olduğum bir alan.” 
diyen Yavuz S. Selim Yüksel, 
sosyal yapısı gereği işin STK 
tarafına da yöneldiğini belirtiyor. 
Yavuz S. Selim Yüksel ile Bilişim 
Teknolojileri ve Siber Güvenlik 
Derneği ve siber güvenlik 
hakkında keyifli bir sohbet 
gerçekleştirdik...

“Saldırganlar kamu-özel sektörden çok daha hızlı dönüşse de ülkemizin 
insanı ve kurumları da çok çabuk adaptasyon sağlayıp çok iyi işler 
çıkartabiliyor.” diyen Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz S. Selim Yüksel, dijitalleşirken gerekli 
tedbirleri, politikaları ve standartları da unutmamak gerektiğini belirtiyor.

Dijitalin gücüne inanırken
tedbiri elden bırakmayın! 



TEMMUZ 2021 - İŞTE TEKNOLOJİ

VİZYON

15 

Özellikle KVKK (Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu) konusunda 
çalışmalar yapıyoruz. Daha çok 
siber güvenliğe odaklandığımız 
için güvenliğin bireyde 
başladığını düşünüyoruz. Bu 
konuda, geçtiğimiz yıl birçok 
online konferansta, seminerde 
bireyler için içerikler ürettik. 
Okullara gidip gençleri, çocukları 
hem kariyer anlamında hem 
de karşılaşacakları risklerle 
ilgili bilgilendirdik, makaleler 
yazdık. Ülkemizde özellikle 
dijital dönüşümle beraber 
karşılaştığımız dijital riskler de 
çok arttı çünkü siber saldırganlar 
bilgilerimizi çalmak ve bunlardan 
fayda elde etmek için her 
türlü yöntemi geliştiriyor. Bu 
konuda erken uyarı sistemi 
diyebileceğimiz makaleler yazıp 
insanları bilgilendiriyoruz. 

Türkiye’de teknoloji için yeterli 
sermaye var fakat yetişmiş 
insan gücü henüz istenilen 

Bilişim Teknolojileri ve 
Siber Güvenlik Derneği’nin 
amaçları ve faaliyetlerinden 
biraz bahseder misiniz? 
Son 5 yıldır teknik olarak 
bir şeyler yapabildiğimi, 
başarabildiğimi ama ülkeme 
faydalı olmak için tek başıma 
olmamın bir şey ifade etmediğini 
fark ettim. Bunun üzerine, bilişim 
sektörüne yönelik bir sivil toplum 
kuruluşu kurduk. Derneğin 
yönetiminde aslında kurucu 
başkandım fakat sonrasında 
biraz daha özel bir alana 
geçmek istedim; çünkü siber 
güvenlik halihazırda araştırmalar 
yaptığım, güvenlik açıklarını 
tespit ettiğim ve danışmanlık 
verdiğim bir alan. 

Dernek olarak, beyaz yaka 
diyebileceğimiz teknik işler 
yapıyoruz. Temiz bilgi kaynağı 
olma amacı güdüyoruz. Örneğin, 
kripto paraların faydalarını, 
zararlarını en doğru şekilde 
kamuoyuyla paylaşmak ve 
işletmelere fayda sağlayabilmek 
için doğru kaynak olmayı 
hedefliyoruz. Danışmanlık 
tarafında da Derneğimize gelen 
taleplere destek veriyoruz. 

seviyede değil. Biz de bunun 
erken yaşlarda başlayıp oluşması 
için bir misyon belirledik. 
Derneğimizde bu konuya dair 
ücretsiz eğitimler veriyoruz. 
Bir hacker gibi saldırganların 
kullandığı araçları ve yöntemleri 
kullanarak işletmelerin, 
kurumların güvenliğini sağlaması 
için gençlerimiz yetiştiriyoruz. 
Özetle, Derneğimizin genel 
amacı; topluma temiz bilgi 
sunmak ve bu ekosistemin 
oluşmasında insan 
yetiştirilmesine destek olmak 
diyebiliriz.

“Şirketlerin oturmuş bir 
bilgi güvenliği politikasına 
ihtiyacı var”
Erken yaşanmış bir dijital 
dönüşüme şahit olduk. Birçok 
kurum ise bu dönüşüme 
henüz hazır değildi. Dijital 
dönüşümün güvenlik unsurlarını 
değerlendiren Yavuz S. Selim 
Yüksel, şunları kaydetti:

Dernek olarak, temiz 
bilgi kaynağı olma 
amacı güdüyoruz. 
Örneğin, kripto paraların 
faydalarını, zararlarını 
en doğru şekilde 
kamuoyuyla paylaşmak 
ve işletmelere fayda 
sağlayabilmek için 
doğru kaynak olmayı 
hedefliyoruz
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ISO 27001 Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi standardının 
da toplumda yaygınlaştırılması 
gerekiyor. Güvenlik politikaları 
bu gibi ulusal ve uluslararası 
standartlara, kanunlara göre 
geliştirilmeli. Örneğin, ‘shadow 
IT’ denilen bir kavram var. Bu 
kavram özellikle çok büyük 
kurumsal organizasyonlarda 
karşımıza çıkıyor. Yazılım ya da 
teknik ekiplerin yerine başka 
bir ekip geliyor. Buradaki 
usulsüzlük ya da güvenlikle 
ilgili sorunlar ortaya çıkarılıyor. 

“Şirketler çalışanlarına dizüstü 
bilgisayarlar tahsis ederek onları 
evden çalışmaya yönlendirdi 
fakat erişim konusuna yeterli 
hassasiyet gösterilmedi. 
Türkiye’de bir piramit var. Bu 
piramidin en üst kısmında 
büyük ölçekli işletmeler, 
organizasyonlar bulunuyor. 
Onlar dijital dönüşüm süreçlerini 
çoktan tamamladığı için bu 
süreci çok daha kolay yönetti, 
işlerine kaldıkları yerden devam 
ettiler. Ama piramidin orta ve 
alt kısmındaki küçük ölçekli 
işletmeler, pandemide birçok 
sorunla karşı karşıya kaldı. Fidye 
yazılımı gibi saldırılar pandemi 
döneminde, Türkiye’de hem 
bireyler hem kurumlar açısından 
çok arttı. Bilişim Teknolojileri 
ve Siber Güvenlik Derneği 
olarak, bu konuda özellikle 
de siber güvenlik eylem planı 
hazırlanmasına katkı sağladık. 

Siber güvenlik istihbaratı da 
çok önemli bir konu. Kurumların 
kendi verileriyle ilgili bir 
sızıntı olup olmadığını tespit 
etmesi için tehdit istihbarat 
mekanizması oluşturması 
gerekiyor. Temelde ihtiyaç olan 
şey; bir şirketteki bilgi güvenliği 
politikasının oturmuş olması. 

Kısacası, uluslararası standartlar 
çerçevesinde işletmelerin gerekli 
tedbirleri alması gerekiyor.

Saldırganlar kamudan, özel 
sektörden çok daha hızlı 
dönüşüyor fakat ülkemizin 
insanı, kurumları da çok çabuk 
adaptasyon sağlayıp çok iyi 
işler çıkartabiliyor. Dijitalin 
gücüne inanmak lazım ama 
gerekli tedbirleri alıp buna 
göre politikalar ve standartlar 
oluşturmak gerekiyor.”

Siber güvenlik 
istihbaratı kapsamında 
kurumların kendi 
verileriyle ilgili bir 
sızıntı olup olmadığını 
tespit etmesi için 
tehdit istihbarat 
mekanizması 
oluşturması gerekiyor
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deneyimi bir arada elde etmiş bir 
profesyonel. 2011-2012 yılları 
arasında e-ticaret platformu 
N11’in kurulum ve yönetiminde 
yer alan Özdal, burada CSO 
olarak görev yaptı. 2016 yılının 
Şubat ayında, Alternatif Satış 
Kanalları Direktörü olarak 
Turkcell serüvenine başlayan 

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi 
Kamu Yönetimi Bölümü’nden 
mezun olan Turkcell Bireysel 
Satıştan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Kadri Özdal, çalışma 
hayatının başlangıcında satış, 
pazarlama ve ticari operasyonlar 
birimlerinde çalışarak pek çok 

Kadri Özdal, sırasıyla münhasır 
olmayan kanallar ile dijital satış 
kanallarını da yönetti.

Kadri Özdal ile pandeminin 
getirdiği yeni çalışma düzenini, 
e-ticaret’in geleceğini, “dijital 
müşteri” kavramını ve Turkcell’deki 
yenilikleri masaya yatırdık...

Omnichannel stratejisinde kilit noktanın, tüm kanallarda aynı kullanıcı 
deneyimini sunmak olduğunu söyleyen Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, müşterisi ile güçlü bağı olan ve çoklu 
temas noktalarını sağlıklı bir şekilde kuran firmaların başarılı olacağını 
vurguluyor.

Omnichannel’da başarının anahtarı
doğru müşteri vizyonu!
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birlikte; kendilerini daha motive 
ve iyi hissetmelerini sağlayacak 
hobi kursları ve evde spor 
programları düzenledik. İş yapış 
süreçlerimizi %100 uzaktan 
olacak şekilde dönüştürmekle 
beraber pandemi sonrasındaki 
süreç için de yeni çalışma 
modellerini çalışanlarımızın 
ihtiyaç ve talepleri 
doğrultusunda şekillendirdik ve 

Geçen yıldan itibaren 
içinde bulunduğumuz 
dönem, iş yapış şekli ve 
hizmet süreçlerinizde 
neleri değiştirdi ve 
dönüştürdü? Alınan 
kararlardan hangileri yakın 
gelecekte de varlığını 
sürdürmeye devam 
edecek?
Pandemi süreci toplum 
hayatımızla birlikte çalışma 
hayatımızı ve iş yapış 
şeklimizi de çok değiştirdi. 
Hızlı bir adaptasyonla 
çalışanlarımız, müşterilerimiz 
ve ekosistemimizdeki tüm iş 
ortaklarımız için daha da çok 
fayda yaratmaya odaklandığımız 
bir dönemden geçtik. Dijital 
gücümüzü kullanarak hem 
çalışanlarımızla hem de 
müşterilerimizle paylaşımlarda 
bulunduk, iletişimimizi 
koparmadık.
 
Uzaktan iletişim altyapısına sahip 
olduğumuz için çalışanlarımızın 
evden/uzaktan çalışmaları ve bu 
dönemde tüm işleyişin online 
olarak yürütülmesi sürecini 
çok etkin yönettik. Kullanılan 
programlardan evde ihtiyaç 
duyulan ekipmanlara kadar 
her türlü desteği sağladık. 
İş ve sosyal hayat dengesini 
kurabilmeleri için teşviklerle 

şekillendirmeye devam ediyoruz.
COVID-19 döneminde 
müşterilerimiz ve çalışanlarımızın 
sağlığını korumak, fiziksel 
teması en aza indirmek 
için ‘’Temassız Mağazacılık’ 
konseptini 2020 yılında, 
pandeminin henüz dünyamıza 
yeni girdiği bir dönemde 
hızlıca hayata geçirebildik. Bu 
hizmetimizle müşterilerimizin 

Pandemi döneminde 
dijital gücümüzü 
kullanarak hem 
çalışanlarımızla hem 
de müşterilerimizle 
paylaşımlarda 
bulunduk, iletişimimizi 
hiç koparmadık
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online mağaza depomuzda 
da COVID-19 prosedürleri 
kapsamında gerekli önlemleri 
aldık.

Pandemiyle birlikte oluşan 
dijital alışkanlıkların devamlılığı 
için de dijital kanallarımıza 
yatırımlarımızı sürdürüp burada 
da sunduğumuz deneyimle fark 
yaratmaya devam edeceğiz.

mağazalarımızdaki 
kampanyaları, cihaz bilgilerini 
kendi telefonlarından 
inceleyebilmelerini ve ödüllü 
oyunlara QR kod okutarak 
yine kendi telefonlarının 
ekranından gönül rahatlığıyla 
katılabilmelerini sağladık.
 
Geçtiğimiz dönemin en büyük 
ihtiyacı kuşkusuz iletişimdi. 
Biz de sosyal mesafeli o 
günlerde müşterilerimizin 
sevdikleriyle görüşebilmeleri 
için ihtiyaç duydukları internet, 
sms ve konuşma hakkı gibi 
ek faydalar sağladık. Bu 
dönemde mağazalarımızın da 
kapanmasıyla birlikte Dijital 
Operatör uygulamamızın daha 
fazla kullanımını teşvik ederken; 
“teknolojinin referans noktası” 
olarak konumlandırdığımız dijital 
mağazamız Turkcell Pasaj’ı 
da açtık ve müşterilerimizin 
teknolojik ihtiyaçlarını, hızlı 
ve güvenli bir şekilde evlerine 
teslim etmeye başladık. 
Bu hizmeti verirken fiziksel 
mağazalarımızda olduğu gibi 

Dijital dönüşümün etkisinin 
en çok hissedildiği 
alanlardan biri de 
perakendecilik oldu. Sizce 
burada nasıl bir değişim 
yaşandı?
Alışveriş merkezleri ve 
mağazaların kapanmasıyla 
birlikte trafiğini ve cirosunu 
buralardan kazanan sektörler 
(özellikle gıda dışı olanlar) 

Tüketicileri yeniden 
mağazalara 
çekmek için iletişim 
kampanyaları daha 
fazla önem kazanacak. 
Kalabalık yerlerde 
bulunmaya çekinen 
müşteriler için 
mağazaların güvenli 
olduğunu anlatmak 
ve alınan önlemleri 
onlarla paylaşmak 
faydalı olacak



TEMMUZ 2021 - İŞTE TEKNOLOJİ

VİZYON

20 

doğru yetkinlikleri kazanıyorlar. 
Dijital kataloglar, yapay zeka 
kullanımının artması ve ses 
etkileşimli sistemler bunlardan 
sadece bazıları. Dijital 
perakendecilikle birlikte, iyi bir 
müşteri deneyimi, hızlı&kolay bir 
alışveriş yolculuğu ile daha fazla 
önem kazanıyor.

Dijital ve fiziksel mağazacılığı 
yakınsayan teknoloji ve 

kritik bir darbe aldı. Buradaki 
kayıp e-ticaret sektörüne artı 
olarak geldi. Fiziksel ve dijitali 
el ele yürütebilen firma ve 
markalar dengeyi sağlamayı 
başardılar. Tabii ki burada yeni 
normal ve açılan mağazalarla 
birlikte ciroların yeniden fiziksel 
mağazalara kayması kaçınılmaz 
olacak. Ancak burada da 
yine mağazacılara önemli 
sorumluluklar düşüyor.

Tüketicileri yeniden mağazalara 
çekmek için iletişim 
kampanyaları daha fazla 
önem kazanacak. Kalabalık 
yerlerde bulunmaya çekinen 
müşteriler için mağazaların 
güvenli olduğunu anlatmak 
ve alınan önlemleri onlarla 
paylaşmak faydalı olacak. Daha 
da önemlisi, dijitalleşmenin 
önemi artacak. Temassız 
ödeme, kasiyersiz kasa çıkışı 
ya da mağazalara girişte vücut 
ısısının otomatik ölçülmesi gibi 
uygulamaların yaygınlığı artacak.

Artık yeni nesil perakendecilik 
dönemindeyiz. Türkiye’de şu 
anda birçok perakende şirketi 
geleneksel ve dijital kanallar 
arasındaki duvarları yıkarak 
çoklu kanal kullanımlarına 
yöneliyor. Değişen mağaza 
ve müşteri rollerini anlayan 
perakendeciler de buna göre 

sistemlerle her kanalda 
müşterimizin hayatını 
kolaylaştırmaya devam ediyoruz.

Omnichannel yapısını 
önemseyen bir lider olarak, 
e-ticaret sektöründeki 
gelişmeleri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
E-ticaret, uzun yıllardır birçok 
sektörün en önemli satış 
kanallarından biri olacağının 
sinyalini toplam satış pazarında 

Dijital ve fiziksel 
mağazacılığı 
yakınsayan teknoloji ve 
sistemlerle her kanalda 
müşterimizin hayatını 
kolaylaştırmaya devam 
ediyoruz
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Çok kanallı pazarlama stratejisi 
de e-ticaret sektörünün en 
kritik gelişmelerinden biri. 
Baktığınızda bunu kolaylıkla 
yapmak mümkün değil. Öncelikle 
tüm kanallarda aynı kullanıcı 
deneyimini sunmak bu işin en 
kritik noktalarından. Bunun 
devamında, veri analizlerinin 
yapılması, doğru kanalda 
doğru mesajın verilmesi ve geri 
bildirimlerin değerlendirilmesi 
gibi hamleler geliyor. Başarının, 
güçlü kanal altyapılarından, 
verinin doğru kullanımından 
ve önce müşteri vizyonundan 
geldiğini unutmamak gerek. 
Müşterisi ile iyi bir bağı olan, 
çoklu temas noktalarını sağlıklı 
bir şekilde kuran firmalar başarılı 
olacak. Bunlara ek olarak, sipariş 
ve teslimat süreçlerini tamamen 
dijitalleştiren ya da bu alanda 
başka iş ortaklarından destek 
alan firmaların da rakiplerinden 
başarılı bir şekilde ayrıştığını 
söyleyebiliriz.

Burada Turkcell olarak biz de 
dersler çıkarttık. 2019 yılında 
başladığımız omnichannel 
kurguları ile müşterilerimize 
online kanalımızdan satın 
almak istedikleri kontratlı 
telefonları veya hatları, tercih 
edecekleri ya da kendilerine 
en yakın mağazamızdan 
teslim alma imkanı sunduk. 
Çok yakın gelecekte teslimat 
seçeneklerini daha da zengin 
hale getirerek müşterilerimize, 
mağazalarımızdan aynı 
gün içerisinde adreslerine 
teslimat imkanını da hayata 
geçireceğiz. Ayrıca, yaygın 
bayi teşkilatımızla lojistik 
süreçlerimizi nasıl daha 
güçlü kılarız noktasında 
muhtelif yatırım fırsatlarını 
değerlendirdiğimiz bir 
dönemdeyiz.

kazandığı pay ile vermeye 
başlamıştı. Ticaret Bakanlığı’nın 
açıkladığı son raporlara 
göre, Türkiye’deki e-ticaret 
alışverişinin payı 2020 yılında 
%15,7’ye ulaştı. Turkcell olarak, 
dijitalleşme inisiyatiflerimize hem 
fiziksel olarak başladık hem de 
bayilerimizin bakış açılarını da 
bu yeni dünya yönüne doğru 
yönlendirdik.
 
2020 yılı 4. çeyrek sonuçlarında 
Turkcell dijital kanallarından elde 
edilen e-ticaret geliri toplam 
bireysel gelirin %16’sını geçti. 
Bununla beraber potansiyelin 
ve gelirlerin artışı bazı mecburi 
değişiklikleri de yanında getirdi. 
Tedarik zincirinden ödeme 
sistemlerine kadar e-ticaret 
sektörünü ilgilendiren tüm 
gelişmeler, pandeminin de 
etkisiyle planlanandan daha 
hızlı uygulanmaya başladı. Bulut 
tabanlı çözümlere artan talep, 
fiziksel ödeme yöntemlerinin 
yerini temassız ödeme 
kanallarına bırakması, sabit 
internete olan ihtiyacın artması 
ya da dijital servislere özellikle 
de oyun dünyasına olan talebin 
artması önemli gelişmeler olarak 
karşımıza çıktı.

Bunlara ek olarak, kendi 
bünyemizde geliştirmiş 
olduğumuz teknolojik altyapı 
sayesinde müşterilerimizin 
herhangi bir mağazamızda veya 
online kanalımızda incelediği, 
ilgilendiği ama yarım kalan 
bir işlem veya akışını, bir 
sonraki ziyaretinde kaldığı 
noktadan devam ettirerek veya 
Turkcell Yapay Zeka teknolojisi 
sayesinde müşterilerimizin ilgi 
veya kullanım alışkanlıklarına 
istinaden onlar için en uygun 
teklifleri kendilerine sunarak 
müşterilerimizin memnuniyetini 
artırmak en büyük hedefimiz.

Sizce e-ticaret evrimini 
tamamladı mı yoksa hala 
gün yüzüne çıkmamış birçok 
yenilik var diyebilir miyiz?
Tamamladı demek mümkün değil, 
aksine arkasına aldığı rüzgar 
ile durmanın imkansız olduğu 
bir faza girdi. Bugün e-ticarette 
yıllardır konuştuğumuz, hayal 
ettiğimiz her şeyin gerçekleştiğini 
ve beklentilerin daha da arttığını 
görüyoruz. Örneğin, popülerliği 
hızla artan mobil cüzdan 
kavramının kısa bir süre önce 
hayatımızda bugünkü kadar 
önemli bir yeri yoktu. Yıllar 
önce kargomuzun günlerce 
doğru adrese gönderilmesini 
beklerken bugün “drone”larla 
teslimat örneklerini ya da 
omnichannel uygulamaları ile 
istediğimiz noktadan teslim alma 
seçeneklerini görüyoruz. Bu 
sistemin geleceğinde daha fazlası 
olduğunu düşünmek kaçınılmaz.
 
Sürdürülebilir e-ticaret önem 
kazanan bir diğer konsept. 
Müşterilerimiz artık ürünlerin 
ya da markaların çevre dostu 
olduğundan ve satın aldıkları 
ürünlerin geri dönüştürülebilir 
malzemelerden üretildiğinden 

Müşterilerimiz artık 
ürünlerin ya da 
markaların çevre 
dostu olduğundan 
ve satın aldıkları 
ürünlerin geri 
dönüştürülebilir 
malzemelerden 
üretildiğinden emin 
olmak istiyor
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ucuz ürün değil, memnuniyet 
temelleri üzerine kurulacağı bir 
platform inşa etmek üzere yola 
çıktık diyebilirim. En büyük satış 
gücümüz olan mağazalarımızı 
bu oyunun içerisinde aktif olarak 
tutarak fiziksel ya da dijital kanal 
fark etmeden müşterilerimize aynı 
deneyimi yaşatmaya her zaman 
devam edeceğiz.
 
Teknoloji odaklı ürünlerin 
sunulduğu Turkcell Pasaj, 
pazara birçok yenilik ile giriş 
yaptı. Bu yenilikleri sizden 
dinleyebilir miyiz?
%100 Turkcell mühendisleri 
tarafından oluşturulan, tamamen 
yerli ve milli bir platform 
olan Turkcell Pasaj, kendisini 
“teknolojinin referans noktası” 
olarak konumlandıran, fişe 
takılan her türlü elektronik ürünü 
satmayı hedefleyen yepyeni bir 
pazar yeri. Arkasına Turkcell’in 
müşteri gücü ve deneyimini 
alan, iki sene içerisinde 
pazarda önemli bir konuma 
gelmeyi hedefleyen bir teknoloji 
platformu. Pazardakilerden 
temelde 3 farkı var; elindeki veri, 
altyapı ve satıcı&ürün portföyü. 
Bugün bildiğiniz gibi pazar 
yerleri yüksek sayıda satıcı ve 
ürüne kapılarını açıyor. Turkcell 
Pasaj ise ürün çeşitliliğinde 
maksimumu hedeflerken satıcı 
sayısında optimumu kendine 
hedef olarak belirledi. Az sayıda 
fakat doğru satıcılarla çalışarak 
müşteri deneyimini maksimum 
seviyeye çıkarmak, bizi diğer 
pazar yerlerinden ayıracak 
en önemli özellik olacak. Bu 
sayede doğru ve garantili ürünü 
müşterilerimiz ile buluşturmak 
kendimize koyduğumuz önemli 
hedeflerden biri.
 
Arkasındaki Turkcell güvencesi 
sayesinde oyuna 37 milyon 
abonesi ile başlayan Turkcell 

emin olmak istiyorlar. Bu 
kapsamda gerek üretim gerekse 
dağıtım sistemlerinde yeni 
ve kullanıcılara güven veren 
sistemlerin yaygınlaşmasını 
bekliyoruz. Öte yandan, analitik 
yetkinliklere ve geniş müşteri 
havuzuna sahip telekom 
firmalarının dijital servisleri, 
ödeme araçları ve muhtemel 
e-ticaret yatırımları hem maliyetleri 
düşürmesi hem de değişen 
müşteri alışkanlıklarına rahatlıkla 
ayak uydurması açısından ileride 
fark yaratacak hizmetler arasında 
başı çekiyor. E-ticaret biraz 
Türkiye’deki internet kullanıcılarının 
biraz da pandeminin etkisiyle 
yoğun şekilde kullanılan fakat 
daha çok fiyat indirimi üzerine 
mesai harcanan, kullanıcıya 
internet üzerinden yapılan mesaj 
bombardımanlarıyla hatırlanan bir 
yer olmamalı.

Turkcell Pasaj biraz da bu 
tanımları değiştirmek için bu 
dünyanın içerisinde var olmak 
istiyor. Müşterinin yaşadığı 
deneyimin her zaman ön 
planda tutulacağı ve elektronik 
ürünlerdeki e-ticaret dünyasının 

Pasaj, farklı ödeme yöntemleri 
ile herkese hitap edebiliyor. 
Platformun bugün en temel değer 
teklifi ise müşterilerine tarifeye ek 
ödeme opsiyonunu sunabilmesi. 
Verinin gücü ile bugün 
müşterilerimizin hayatlarına her 
an dokunup onların maksimumda 
fayda sağlayabileceği teklifler 
sunabiliyoruz.
 
“Dijital Müşteri” günümüzün 
yeni tanımlarından biri. Bu 
kavramla birlikte sektörde 
nasıl bir değişim yaşandı, 
getirileri ne oldu?
“Dijital müşteri”, yıllardır büyüme 
hedeflerimizde uzun vadeli 
projeksiyonlarımızın kritik bir 
parçası olan; ancak geleneksel 
alışveriş trendleri ve mağazadan 
alışveriş yapma alışkanlıkları 
sebebiyle pandemiye kadar yoğun 
varlık gösterememiş bir kavramdan 
ibaretti. Bugünse, bir telefon ve bir 
internet bağlantısına sahip olan 
herkesin e-ticaret dünyasındaki 
adı haline geldi. Bu kavram, tüm 
yıkıcılığı ile yeni bir dönemin 
kapılarını açtı, oyunun kurallarını 
yeniden yazdı. Peki, bu nasıl oldu?

· Hemen her markanın bir 
web sitesi varken pandemi 
döneminde mobil cihaz kullanım 
alışkanlığının artmasıyla beraber, 
markalar için de websitelerinin 
mobil kullanım deneyimini 
iyileştirme ihtiyacı doğdu.
· Sitesi yavaş çalışan veya 
görseller yüklenmeyen siteler, 
müşterilerin ilgisini yitirdi. Bu 
sebeple markaların vitrin olarak 
kullandıkları websiteleri için 
bitmek bilmeyen kullanıcı testleri 
dönemi başladı.
·  Ürünleriyle ilgili yanlış veya eksik 
bilgi veren markalar müşterilerin 
güvenini hızla yitirdi. Yeterince 
bilgilendirilmeyen müşteriler 
daha şeffaf ve net olan markalara 
yöneldi, sadakat kavramı yok oldu.

Arkasındaki Turkcell 
güvencesi sayesinde 
oyuna 37 milyon 
abonesi ile başlayan 
Turkcell Pasaj, farklı 
ödeme yöntemleri 
ile herkese hitap 
edebiliyor. Platformun 
bugün en temel 
değer teklifi ise 
müşterilerine tarifeye 
ek ödeme opsiyonunu 
sunabilmesi
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platforma dönüştü. Birçok 
işlemi tek uygulamada 
sunan Dijital Operatör’ün 
hizmet ve çıktılarından 
bahseder misiniz?
Dijital Operatör’ü cebinizdeki 
Turkcell mağazası olarak 
düşünebilirsiniz. Bir 
mağazamızda, web sitemizde 
veya çağrı merkezimiz ile 
telefonda konuşarak ne yapmak 
istiyorsanız size yardımcı 
olabilecek bir asistan.

Peki nedir bu asistanın 
fonksiyonları derseniz; bunu 
iki bölümde incelememiz 
gerekir. Bugün Dijital Operatör 
uygulamamız, operatör 
hizmetleri ve elektronik 
alışveriş hizmetleri olarak ön 
yüzde iki ayrı yolculukla hizmet 
veriyor. Operatör hizmetleri 
tarafında müşterilerimiz kalan 
kullanımlarını görüntüleyebiliyor, 
superbox ve Superonline 
başvurularını yapabiliyor, 
paket ve ek paket satın alıp TL 
yüklerken Salla Kazan ile haftalık 
hediyeler kazanıyor. Kendilerine 
özel uyarı ve hatırlatmaları 
görüntüleyebilmelerinin yanı sıra, 
faturalarını ödeyebildikleri ya da 
Turkcell’in uygulama ve servisleri 
hakkında bilgi alabildikleri 
hizmetlere de erişebiliyor.

Ek olarak, teknolojik alışveriş 
bölümü olan Turkcell Pasaj’da ise 
Turkcell ya da Turkcell dışı tüm 
müşteriler ihtiyaçları olan tüm 
ürünleri kolay ödeme opsiyonları, 
hızlı ve ücretsiz kargo fırsatlarıyla 
satın alabiliyor.
 
Gelecekte, Turkcell’li 
olan olmayan herkesin 
yararlanabileceği başka 
projeler görecek miyiz?
Bugün enerji, finans, sigorta, 
sağlık gibi dokunduğumuz tüm 
sektörlerde Turkcell olarak, 

· Dikkat süresinin 8 saniyelere 
düştüğü ve müşterilerin daha 
sabırsız olduğu bu dönemde, 
uzun içerikler üreten markalar 
kaybetti. Daha fazla izlemek, 
dinlemek, okumak isteyen 
tüketiciler için doğru yerde doğru 
içerik çıkmak temel iletişim 
stratejisi haline geldi.
· Dijital müşteri, 
bilgilendirmelerden haberdar 
edilmek istedi ancak yoğun 
bilgiye/reklama maruz kaldığı 
anda sıkılıp o markayı terk etti.
· Ödeme yöntemlerindeki 
endişeler, firmaları cüzdan veya 
sanal para gibi yöntemlerle 
ödeme yöntemi geliştirmeye itti.

Bu müşteriler artık dijital ve 
omnichannel’da ihtiyaçlarını 
giderebilecekleri firmalara 
yöneliyor; istedikleri zaman, 
istedikleri yerden, istedikleri 
şartlarda teslim alma veya iade 
etme özgürlüğü arıyorlar.

Yakın zamanda yenilenen 
Dijital Operatör uygulaması 
herkese hitap eden bir 

sadece Turkcell’lilerin değil 
herkesin faydalanabileceği 
projeler yapıyoruz. Dijital satış 
kanallarımızı büyüten hamlemiz 
Turkcell Pasaj lansmanı Aralık 
2020 itibarıyla yapıldı. E-ticaret 
platformumuz, herkese açık 
ve herkes için en iyi deneyimi 
sunuyor. Dünyanın ilk dijital 
operatörü Turkcell, tüketici 
elektroniği alanında hızla 
büyüyen e-ticaret pazarında 
yerini alıyor. Rekabette hızın, ürün 
zenginliğinin, lojistik hizmetlerin, 
farklı ödeme alternatiflerinin, 
marka garantisinin ve yenilikçi 
yaklaşımların kıymetli olduğu 
e-ticaret dünyasında, tüm 
kaslarımızı geliştirmeye devam 
ediyoruz. Grup Şirketlerimiz’in 
gücünü arkamıza alıp Paycell’in 
ve Financell’in kanala özel 
çözümlerini müşterilerimizle 
buluşturarak deneyimi kusursuz 
hale getiriyoruz.
 
Tam 28 yıldır müşterilerimizi 
Turkcell ailemizin en önemli 
parçalarından biri olarak 
görüyor ve onların her anına 
değer katmak için çalışıyoruz. 
Tüm Türkiye’nin ihtiyaçlarına 
en uygun yanıtı verecek 
şekilde geliştirdiğimiz dijital 
ürünlerimiz olan BİP, fizy, TV+, 
lifebox, Dergilik ürünlerimiz, 
Turkcell’li olsun olmasın herkesin 
hizmetinde. Sadece Türkiye’de 
değil birçok farklı ülkede de bu 
servislerimiz sevilerek kullanılıyor. 
Bununla birlikte, yeni dönemde 
de Turkcell olarak inovatif işlerin 
ortaya çıkarılmasında etkin rol 
oynamaya devam edeceğiz.
 
Bugün ekosistem markası olarak 
hem fiziksel hem de online 
kanallarımızda operatör bağımsız 
sunduğumuz hizmetlerimiz 
ve kampanyalarımızla tüm 
”Türkiye’nin Turkcell’iyiz.”

Bugün enerji, finans, 
sigorta, sağlık gibi 
dokunduğumuz 
tüm sektörlerde 
Turkcell olarak, 
sadece Turkcell’lilerin 
değil herkesin 
faydalanabileceği 
projeler yapıyoruz. 
Bu bağlamda, dijital 
satış kanallarımızı 
büyüten Turkcell 
Pasaj’ı Aralık 2020’de 
kullanıcılarımızın 
hizmetine sunduk
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Qumpara’nın kurucu ortaklarından 
Nilhan Gür, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
mezunu. Gür, sonrasında Boğaziçi 
Üniversitesi’nde MBA eğitimini 
tamamladı ve iş hayatına mobil 
operatörlere bilgi ve eğlence 
servisleri sunan bir girişimde 

başladı. Kariyerinin başlangıcını 
“2000’lerin başında mobil 
pazarlama işi yeni yeni başlarken 
sektöre dahil olma şansım oldu. O 
dönem yaptığımız şey alışılmışın 
dışındaydı.” şeklinde anlatıyor 
Gür. Daha sonra, uzun süre mobil 
teknolojiler ile markalara katma 

değerli servisler, reklam, pazarlama, 
sadakat programları içeren projeler 
geliştirdikten sonra özellikle 
tüketim markalarının fiziksel 
dünyada alışverişçilerle iletişiminin 
ne kadar sorunlu olduğunu 
görüp, markaların tüketicilerini 
tanımakla ilgili sorunlarından yola 

Ülkemizdeki genç nüfusun yeni teknolojiye olan yatkınlığının girişimcilik 
ekosisteminde en büyük avantajlardan birisi olduğunu söyleyen 
Qumpara Kurucu Ortağı Nilhan Gür, “Gerçek bir probleme, teknolojisi 
veya yenilikçi süreci ile çözüm yaratabilen girişimler hangi sektörde 
olursa olsun mutlaka başarıya ulaşıyor.” dedi.

ulaşıyor

Teknolojik
ve yenilikçi çözümler
üreten girişimler
başarıya mutlaka
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Başarılı bir Türk girişimi 
olarak, Qumpara’yı bugünkü 
konumuna getiren ve 
başarıya ulaştıran faktörler 
nelerdi? 
Bizi başarıya ulaştıran en önemli 
faktörlerden biri pazardaki gerçek 
bir problemi görerek bunu çözmek 
için yola çıkmış olmamız. Banu 
da ben de “hadi bir iş yapalım” 
diye yola çıkmadık. Geçmiş iş 
tecrübelerimizin bize kattığı vizyon 
daha ilk adımda kritik bir başarı 
faktörüydü.

Diğer faktörleri ise doğru ekip ve 
iş ortaklıkları idi. Biz iki kurucu 
ortağın birbirimizin eksiklerini iyi 
tamamlaması, çemberin merkezini 
oluşturdu. Bizim çevremizdeki 
halkaları da ekibimiz, teknolojik 
olarak çok doğru bir iş ortaklığı 
yapmamız tamamladı. Elbette 
hem ekip hem de iş ortaklığı 
açısından dilimizin çok yandığı kötü 
tecrübelerimiz, hatalarımız oldu. 
Ama bu hatalardan ders alarak ve 
korkuya kapılmadan hep inandık ki 
başarılı işler de sinerji ile büyür.

çıkan Nilhan Gür ve ortağı Banu 
Turgut, Qumpara fikrini ve marka 
pazarlama yöneticilerinin sahadaki 
tüketiciyi daha iyi tanıyabilmelerini 
sağlayan bir mekanizma 
geliştirdiler. 

Temelde, alışveriş fişinin fotoğrafını 
çekip gönderen tüketicilere anında 
dijital ödüller kazandıran bir 
mobil uygulama olan Qumpara ile 
kullanıcılar, uygulama üzerinden 
gönderdikleri her fiş ile puanlar 
ve dönemsel olarak markalardan 
sürpriz ödüller kazanabiliyor. Bu 
ödüller arasında birçok markadan 
alışveriş çeki, dijital servis 
üyelikleri, ücretsiz akaryakıt veya 
nakte çevrilebilir puan gibi faydalar 
sunuluyor. Böylece Qumpara, 
“alışverişçi-tüketim markası-fayda 
markası” üçgenini sürdürülebilir bir 
iş modeli ile destekliyor.

Qumpara, bir taraftan da kullanıcının 
alışveriş davranışlarına bağlı olarak 
tüketicileri segmente ediyor. Böylece 
markalara sadık tüketiciler için 
özel kampanyalar kurgulanıyor. 
”Alışverişçilere dair gerçek, marka 
için de aksiyonlarına yön verici 
içgörüler sunuyoruz.” diyen Gür, 
bu sayede kendine ait perakende 
noktası olmayan markaların 
alışverişçiye doğrudan ulaşmasını 
sağladıklarını ifade ediyor.

Yeni nesil bir sadakat 
programı olan Qumpara’da 
kullanılan teknolojilerden 
ve dijital varlıklarınızdan da 
bahseder misiniz?
Sistemimiz özetle, kullanıcıların 
yaptıkları alışverişin kasa fişini 
uygulamayla fotoğraflamaları 
üzerine kurulu. Uygulama otomatik 
olarak görseli okuyor. Kampanya 
kurallarına uygunsa ödül hemen 
kullanıcının hesabına yükleniyor. 
Alışveriş fişlerini analiz etmek 
için sistemimiz Optik Karakter 
Tanıma (OCR) ve makine öğrenme 
teknolojisine dayanıyor. Gelen imaj, 
anlık olarak proses ediliyor. Elde 
edilen veri tamamen korunarak 
işleniyor ve tüketici gruplarının 
alışveriş paternlerini analiz ederek 
markaya bunu bir içgörü olarak 
sunuyoruz. 

Kişisel veriler bizim için çok önemli. 
Bu sebeple kişisel veriler, hiçbir 
şekilde herhangi bir üçüncü taraf 
veya marka ile paylaşılmıyor. 
Tam tersine, amacımız ezbere bir 
şekilde tüketimi artırmak değil 

Alışveriş fişlerini OCR 
ve makine öğrenme 
ile analiz ediyor, 
elde edilen verileri 
koruyarak işliyor 
ve markaya bunu 
bir içgörü olarak 
sunuyoruz
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ve bu nüfusun yeni teknolojiye 
olan yatkınlığı, bu ekosistem 
adına ülkemizdeki en büyük 
avantajlardan birisi. Ancak yenilikçi 
düşünme ve sorgulama kültürünün 
mutlaka gelişmesi gerekiyor. 
Gençlerin fikirlerini özgürce 
paylaşabileceği bir ortam oluşması 
çok önemli. Gerçek bir probleme, 
teknolojisi veya yenilikçi süreci ile 
çözüm yaratabilen girişimler hangi 
sektörde olursa olsun mutlaka 
başarıya ulaşıyor. Ancak yaratıcı ve 
özgür düşüncenin desteklendiği bir 
ortam yaratamadığımız sürece, bu 
fikirler ya erken aşamada kalıyor 
ya da hak ettiği ticari başarıya 
ulaşmakta zorlanıyor. Sadece 
Türkiye değil, bölgedeki yetenekleri 
de ülkemize çekebilecek bir ortam 
oluşturabilmek için daha çok 
yolumuz var.

Türkiye’de başarılı birçok 
kadın girişimci tanıyoruz. 
Bunlardan birisi de siz ve 
Banu Hanım elbette... Kadın 
girişimci olarak sunulan 
fırsatlar sizce yeterli mi? 
Kadın girişimciler başta 
olmak üzere start-up’lar için 
bu yolculukta tavsiyeleriniz 
neler olur?
Ortağım Banu Turgut ile bu 
işe girdik. İki kadın olarak 
teknoloji girişimi kuran nadir 
girişimcilerdeniz. Geçmişte 
nispeten kadın-erkek eşitliğini ön 
planda tutan şirketlerde çalıştım. 
Konvansiyonel mühendislik 
alanından geçmedim. Kurumsal 
alanda çalışan bir kadın mühendis 
için aynı şey söz konusu 
olmayabilir. 

Biz Qumpara’yı kurarken şirketi 
‘kadınların’ kurduğu bir girişim 
olarak kodlamadık. Bu durumun 
artı ya da eksi bir değer olduğunu 
düşünmüyorum. Böyle bir 
ayrım yapılmasını da anlamlı 

markaların gerçek alışverişçiyi 
daha iyi anlaması ve ona gerçek bir 
fayda sunabilmesi.

Uygulama tarafında kullanımı 
artırmak için oyunlaştırma 
kurgularından ve lokasyon tabanlı 
teknolojilerden faydalanıyoruz. 
Bir de yine hem kullanıcılara 
daha fazla fayda sunabilmek 
hem de tüm iş ortakları 
açısından Qumpara ekosistemini 
destekleyecek şekilde dijital bir 
para birimimiz var. “QumPuan” ya 
da “QumCoin” adı verdiğimiz bu 
mantık ile kullanıcının uygulama 
içi aksiyonlarını ödüllendirerek 
daha fazla kazanç elde etmesini 
sağlıyoruz. 

Biraz da start-up 
ekosistemini konuşmak 
istiyoruz. Türkiye’deki 
ekosistemi artıları ve eksileri 
ile nasıl değerlendirirsiniz? 
Ekosistemin daha da 
gelişmesi için sizce yatırımcı 
ve girişimci odakları neler 
olmalı?
Türkiye’de girişimcilik ekosistemi 
adına son dönemlerde büyük 
adımlar atıldı. Fakat hala ülkemizde 
bu ekosistem istenilen seviyeye 
gelemedi. Aslında girişim 
alanında ülkemizdeki genç nüfus 

bulmuyorum ama şu da bir 
gerçek ki, girişimcilik alanı kadın 
girişimciler için kurumsal çalışma 
hayatından daha zor. Bizim kuruluş 
dönemimizde teknoloji alanında 
sadece kadınların kurduğu girişim 
sayısı üç idi. Bu, yüzde 1’in altında 
bir orana denk geliyordu. Kadınlar 
girişimlerde kurucu ortak olarak 
başka bir erkekle yer alıyordu. 

Kadın ya da erkek fark etmez; 
girişimcilik önünüze birçok farklı 
engel çıkartan bir süreç. Önemli 
olan yılmadan yola devam etmek. 
Siz inatla devam ettikçe her türlü 
engeli aşacağınıza inanmalısınız. 
Bu açıdan özellikle mentorluk 
ve rol modellerin, gerçek 
başarı/başarısızlık hikayelerini 
birinci ağızdan dinleyebileceği 
programların girişimciler 
açısından çok faydalı olduğunu 
düşünüyorum.

Qumpara’nın hem kendisine 
hem de sektöre kazanımları 
neler oldu? Platformun 
geleceği için ilerideki 
hedefleriniz neler olacak?
Biz de pandemi sürecinde her kişi 
ve kurum gibi zor süreçler geçirdik 
ama toplamda bu süreçten 
faydalanarak çıktık. Qumpara’yı 
bir önceki sene yurt dışına taşımış 
ve Kenya’da konumladığımız 
uygulama ile Afrika pazarına 
açılmıştık. Buradan Afrika’nın 
geneline ve Doğu Avrupa ülkelerine 
açılma planımız devam ediyor. 

Bunun haricinde 6 sene önce 
uygulamayı kurarken ilk günden 
tasarlayıp yer verdiğimiz dijital 
cüzdan özelliğini blok zincir ve akıllı 
sözleşmeleri kullanarak merkezi 
veri otoritesinin verimsizliği 
olmadan, markaların birbirleri ve 
alışverişçiler arasında daha kaliteli 
ve bütünleşmiş sadakat ekosistemi 
yaratmayı amaçlıyoruz.

Yenilikçi düşünme ve 
sorgulama kültürü ile 
gerçek bir probleme, 
teknolojisi veya 
yenilikçi süreciyle 
çözüm yaratabilen 
girişimler hangi 
sektörde olursa olsun 
mutlaka başarıya 
ulaşıyor
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COVID-19 krizi, iş gücünde 
otomasyon konusunda yeni 
endişelere yol açtı. İnsanlar 
karantina altına alınırken 
ve sosyal mesafe hala 
yürürlükteyken, dünya çapında 
birçok işletme yapay zeka (AI) 
yatırımlarını artırdı. Yapay zekanın 
veri kalıplarını belirleme, öğrenme 
ve bunları faydalı teknolojilere 
çevirme yeteneğinin, sağlık 
hizmeti sağlayıcılarından teslimat 
hizmetlerine kadar pandemiye 
yanıt vermede birçok kuruluş için 
vazgeçilmez olduğu kanıtlandı. 
Son 12 aydaki AI iş uygulamaları; 
üretkenliği ve verimi artırmadan 
müşteri hizmetleri işlevlerine 
kadar çeşitlilik gösterdi.

Pandemi döneminde birçok 
alanda görevlendiren robotların 
ve AI’ın ticari etkisi COVID-19’dan 
daha uzun sürecek. Grand 

View’den alınan son verilere 
göre, pazarın 2025 yılına kadar 
390 milyar dolar değerinde 
olacağı ve 2019’dan bu yana 
yüzde 46,2’lik bir büyümeye 
tanıklık edeceği öngörülüyor. 
McKinsey çalışması ise yapay 
zekanın benimsenmesinden güçlü 
sonuçlar elde eden üst düzey 
yöneticilerin, önümüzdeki üç yıl 
içinde harcamalarını artırmaya ve 
kendi çözümlerini kurum içinde 
geliştirmeye hazırlanmaları ile 
birlikte makine öğrenimine yatırım 
yapma isteğini gösteriyor.

Bununla birlikte, Dünya 
Ekonomik Forumu’nun bir 
tahminine göre, 2025 yılına 
kadar tüm iş görevlerinin yarısı 
makineler tarafından yapılacak. 
Massachusetts Institute of 
Technology’nin bir raporu da 
yapay zekanın 2025 yılına kadar 

üretim alanında iki milyon kadar 
çalışanın yerini alabileceğine 
işaret ediyor. Bu değişim 
özellikle hizmet, elektronik ve 
imalat sektörlerindekiler için 
yeni endişelerin önünü açıyor. 
Ancak AI, insanların çalışma 
şeklini değiştirse de çoğu işin 
yerini tamamen alması pek 
mümkün değil; çünkü “robofobi” 
her ne kadar yükselişte olsa 
da makine öğreniminin bir dizi 
endüstride çalışanları nasıl olumlu 
etkilediğine dair belirgin örnekler 
de bulunuyor.

Yapay zekanın iş gücünü 
desteklemedeki rolü
İnsanlarla doğal ve akıcı bir 
şekilde etkileşime geçmek için 
tasarlanan ve sohbet odaklı bir 
yapay zeka olan sosyal robotik 
girişimi Moubayed; konuşabilen, 
duygularını gösterebilen ve 

nasıl değiştiriyor?
Yapay zeka çalışma şeklini
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göz temasını sürdürebilen bir 
konsept. Geçtiğimiz birkaç yılda 
Moubayed, iş görüşmelerini 
özerk olarak gerçekleştiren, 
görüşmeyi yerleşik bir çerçeveye 
göre puanlayan ve işe alım yapan 
insanlar için görüşme çıktısını 
özetleyen bir robot olarak insan 
kaynakları şirketleriyle çalıştı. 
Bu “iletişim robotu” ayrıca tren 
istasyonlarında hareket saatleri, 
gecikmeler ve daha fazlasıyla 
ilgili soruları 35’ten fazla dilde 
yanıtlayabilen sezgisel seyahat 
asistanı olarak da kullanıldı.
Moubayed, bu tür AI yatırımlarının 
insanları günlük işlerinde 
destekleyebileceğine, iş gücüne 
karşı olmak yerine onunla uyum 
içinde çalışabileceğine olan inancı 
pekiştiriyor. Bu gibi destekçi 

robotların, robot operatörlerine 
olan ihtiyacı artırması nedeniyle 
daha fazla iş fırsatı açacağı 
savunuluyor. Moubayed gibi 
sistemler örneğin, geniş bir dil 
yelpazesini kapsamak adına 
birden fazla müşteri hizmetleri 
temsilcisine olan gerekliliği 
azaltasa da daha iyi bir hizmet 
sunabilmek için geliştiricilere ve 
çevirmenlere daha fazla ihtiyaç 
duyacak.

Yapay zeka uzmanları bu noktada, 
işletmelerin yapay zeka yatırımlarını 
maliyetleri düşürmek için bir araç 
olarak otomasyona güvenmenin 
yanında, çalışanlar ve müşteriler 
için ortalama yaşam kalitesini 
artırmaya da odaklanması 
gerektiğini vurguluyor.

İnsan boşluklarını 
belirlemek
Bir AI uygulaması olan Marcel, 
iş gücü üzerinde teşvik edici 
bir etki sağlıyor. Akıllı intranet, 
bir pazarlama şirketinin 80 
bin personeline ilgili özetleri 
ve projeleri atayarak çalışıyor. 
2020’nin başında pandemi 
sebebiyle Tokyo’dan Toronto’ya 
kadar her yerde reklam 
yöneticileri uzaktan çalışmaya 
geçerken Marcel, insanların ajans 
değiştirmesine, farklı pazarlara 
geçmesine ve becerilerini 
geliştirmesine olanak tanıyan bir 
dahili iş hareketliliği platformuna 
ev sahipliği yaptı. Pazarlama 
şirketine ait bazı ajanslar ve 
pazarlar aniden kendilerini 
COVID-19’a yanıt vermek için 
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daha çok ve daha hızlı çalışıyor 
halde bulurken, seyahat ve 
üretim gibi en çok etkilenen 
diğer sektörlerdeki müşteriler 
iş göremez hale geldiğinden bir 
yavaşlama yaşadı. Marcel ise 
bu yoğun ajansların, sıradan 
işlerini otomatikleştirmenin yanı 
sıra, yaratıcı düşünmek veya 
etkili bir şekilde iletişim kurmak 
gibi robotların yapamadığı 
şeyler için insan boşluklarının 
belirlenmesini sağladı. 
Çalışanların daha üst düzey 
bir düşünce süreci veya daha 
yaratıcı bir zihin gerektirebilecek 
şeylere odaklanmasına izin verildi. 
İşletme şimdi, Marcel’in geleceği 
için insanları birbirine bağlayacak 
ve çalışanların yaratıcı güçlerini 
daha iyi kullanmasına olanak 
tanıyacak yapay zeka ve makine 
öğrenimine dayalı çok daha fazla 
ek kullanım planlıyor.

Çalışma deneyimini 
iyileştirmek
Teknoloji devi Cisco, 
mühendislerden satış 
temsilcilerine kadar 75 bin 
çalışanı için uzaktan çalışma 

kalitesini artırmak adına yapay 
zeka, makine öğrenimi ve akıllı 
verilerden yararlanıyor. Şu anda 
ofisten uzakta çalışan Cisco 
üyelerinin yüzde 96’sı, uzun 
vadeli bir karma çalışma modeli 
ile “empatik, kapsayıcı, güvenli, 
her yerden çalışma” deneyimini 
güçlendirmek için derin öğrenme 
algoritmalarını kullanıyor. 
Çözümler arasında örneğin, 
insanların çalışma alanlarında 
özgürce hareket edebilmeleri 
ile sanal ve gerçek zamanlı 
toplantılarda otomatik bilgi alma 
işlemlerine hazır olabilmeleri için 
akıllı video kullanımı yer alıyor.

21. yüzyılın çalışma dünyası, 
nerede olurlarsa olsunlar 
insanlarla güvenli ve emniyetli 
bir şekilde bağlantı kurmakla 
ilgilidir. Üretkenlik artık tek 
başına bir verimlilik meselesi 
değil, kapsayıcı iş birliği, 
öngörülemeyen değişime uyum 
ve kolektif güçlerin etkili bir 
şekilde kullanılmasıyla giderek 
daha fazla başarılıyor. AI, tüm 
bu konularda ekiplere yardımcı 
oluyor. Öyle ki uzmanlar, 2025 

yılına kadar çoğu işin bir tür 
yapay zeka aracı içereceğini ve 
bu noktada çalışanların bu tür 
teknolojilerle rahat bir şekilde 
çalışmasının en önemli anahtar 
olduğunu vurguluyor.

Cisco’nun bir teknoloji 
firması olarak güçlü kalması 
ise çalışanlarının “erken 
benimsemeye” büyük ölçüde 
açık olduğu fikrini destekliyor. 
Ağ devi, işletmelere şu tavsiyede 
bulunuyor: “Dijital kavramı artık 
bir araçtan çok hayatımızın 
gerçekleştiği ortama dönüştü. 
Çalışanların bu konudaki korkuları 
gerçek ve her şeyden önce onlara 
empatiyle yaklaşmalıyız. Riskleri 
ve zorlukları küçümsemeden 
fırsatlar konusunda şeffaf ve 
net olmamız gerekiyor. İnsanlar 
ve yapay asistanları giderek 
daha fazla birlikte çalışacak, 
birbirlerinin yeteneklerini 
geliştirecek ve güçlendirecek. 
Artık ütopya-distopya ayrımının 
ötesine geçmenin zamanı geldi 
çünkü her zaman olduğu gibi 
geleceği şekillendirmek bizim 
elimizde.”
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Ürün yaşam döngüsü boyunca 
gelişmiş araçlar ve teknolojiler 
kullanarak üretim sektörüne 
çeşitli fırsatları sağlayan 
endüstri 4.0, üretim dünyasında 
devrim yaratıyor. Endüstri 
4.0, imalatçılara operasyonel 
görünürlüğü artırma, maliyetleri 
düşürme, üretim sürelerini 
hızlandırma gibi avantajlar 
sağlarken olağanüstü müşteri 
desteği sunma olanağı da veriyor. 
Üreticilerin ise rakiplerinin önünde 
kalmak ve sürekli gelişen bir 
endüstride pazar payı kazanmak 
için değişimi benimsemeye 
devam etmesi gerektiğine şüphe 
yok. Sadece hayatta kalmayı 
değil, gelişmeyi de isteyenlerin en 
son teknolojilerden ve trendlerden 
yararlanması gerekiyor.

Pandemi ve buna bağlı etkiler, 
üretim sektöründeki trendleri 
değiştirmek yerine daha çok 
hızlandırdı. Dijitalleşme her 
zamankinden daha önemli hale 
geldi ve esnek üretim sistemlerini 
daha özerk hale getirmenin 
yollarını açtı. Artık vazgeçilmez olan 
bu yüksek yetenekler, “mevcut 
normal”in bir parçası olarak devam 
edecek. Önümüzdeki yıllarda üretim 
sektöründe görülecek 5 trend ise 
sektör için bir kılavuz niteliğinde...

1. AI projeleri ekonomik 
olarak başarılı oluyor
Yapay zeka (AI); akıllı telefonlar, 
akıllı asistanlar ve çeşitli hizmetler 
aracılığıyla hayatımıza çoktan 
girmiş olsa da imalat endüstrisi AI 
entegrasyonunu daha da ciddiye 

almaya başladı. Geleceğin üretim 
hattı ise durum izleme ve öngörücü 
bakım hizmetleri, görsel denetim 
sistemleri ve üretim süreçlerinin 
optimizasyonu için ağırlıklı olarak 
yapay zekaya güvenecek.

Yapay zeka teknikleri, ürünleri 
küçük partiler halinde esnek bir 
şekilde üreten tam otomatik bir 
fabrika vizyonuna doğru yol alıyor. 
2021 ve sonrasında ise yalnızca 
teknolojik açıdan ilgi çekici değil, 
aynı zamanda ekonomik açıdan 
da alakalı olan yapay zeka özellikli 
uygulamaları giderek daha fazla 
göreceğiz. Ve nihayetinde yapay 
zeka, standart programlama 
yöntemleriyle mümkün olmayan 
esnek ve güçlü makine 
yazılımlarına izin verecek.

Endüstri 4.0 eğilimleri

Geleceğin fabrikalarını
şekillendirecek
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2. Makine işlevselliği dijital 
dünyada onaylanıyor
Makine yazılımının artan 
karmaşıklığı ve modern üretim 
ekipmanlarının devam eden 
modülerleştirilmesi, daha fazla 
simülasyonun ön plana çıkmasına 
neden oldu. Devreye alma, servis 
için uluslararası seyahatlerin bu 
günlerde önemli ölçüde azalması 
veya bazı durumlarda durması ise 
bu eğilimi pekiştiriyor.

Geleceğin üretim ekipmanlarının 
işlevsel testleri, simülasyon 
ve sanal devreye alma için 
kapsamlı modeller kullanılarak 
gerçekleştirilecek. Geleceğin 
fabrikası iki kez inşa edilecek: 
Önce sanal, sonra fiziksel. Sürekli 
olarak sahadan canlı verilerle 
beslenen üretim makinelerinin 
dijital temsilleri, ekipmanın tüm 
kullanım ömrü boyunca sağlığını 
izlemek için kullanılacak ve 
nihayetinde yerinde görevleri bir 
istisna haline getirecek.

3. Atölye ve ofis katının 
daha fazla birleşmesi
Modülerleştirilmiş makinelerin 
OPC UA TSN gibi standart 
protokollerle birbirine 

bağlanması ve sabit kablo 
bağlantılarının 5G gibi kablosuz 
protokollerle değiştirilmesiyle 
birlikte ofis alanında da bir 
dönüşüm göreceğiz. Endüstriyel 
denetleyiciler, uç aygıtlar ve 
bulut sistemlerinde çalışan 
programlar, uygulamalar ve 
gösterge panolarıyla daha da sıkı 
bir şekilde çalışacak ve sonunda 
atölye ile ofis katının birleşmesine 
yol açacak. Giderek daha güçlü 
olan donanım sistemleri, yalnızca 
üretim ekipmanı üzerinde 
çalışan karmaşık yapay zeka 
algoritmalarını mümkün kılmakla 
kalmayacak, aynı zamanda 
metin verilerinin otomatik olarak 
işlenmesi ve akıllı ses asistanları 
ile tüketici endüstrisinde yaygın 
olarak kullanılan doğal dil işleme 
yoluyla yeni bir insan-makine 
etkileşimi düzeyini tetikleyecek.

4. Üretimi ve malzeme 
işlemeyi otomatikleştiren 
robotlar ve otonom 
sistemler
Geleceğin fabrikasında esnek 
üretim, robotların ve otonom 
taşıma sistemlerinin değişen 
gereksinimlere daha hızlı adapte 
olmasını gerektirecek. Robotların 

klasik programlanması ve 
öğretilmesi, sistemi çok sayıda ve 
hızla artan farklı ürünleri işlemeye 
hazırlamak için uygun olmasa da 
geleceğin taşıma ekipmanları, 
takviyeli öğrenme ve diğer AI 
teknikleri aracılığıyla otomatik 
olarak öğrenecek.

5. İhtisas becerilerine sahip 
mühendisler için daha fazla 
fırsat
2020 yılı, dijitalleşmenin imalat 
sanayisi için de ne kadar 
önemli olduğunu gösterirken 
önümüzdeki yıllar kimin geleceğin 
fabrikasına hazır olduğunu, kimin 
olmadığını ortaya çıkaracak. 
Daha dijital ve sanal bir dünyanın 
zorluklarını ve fırsatlarını başarıyla 
benimseyen şirketler, bunu ihtisas 
becerilerine sahip mühendis 
ekipleriyle, yani bilgisini şirketlerin 
teknoloji ve araçlarındaki 
uzmanlıkla birleştirebilenlerle 
yapacak. Bu nedenle, endüstriyel 
ekipman inşa eden ve işleten 
şirketlerin, endüstri 4.0’ın sadece 
bir başlangıç olduğu bir geleceğe 
hazır olmak için iş ilanlarını 
değiştirmeleri ve tamamen farklı 
bir profile sahip mühendisleri işe 
almaları gerekecek.
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Pandemi sayesinde çok hızlı bir 
şekilde gelen gelecek, bugünden 
ona hazırlananların olacaktır. 
Öte yandan araştırmalara 
göre, yeni nesilin %65’i henüz 
keşfedilmemiş işlerde çalışacak. 
İleride, mevcutta yaptığımız 
işlerden emekli olamayacağız 
çünkü yaptığımız iş var 
olmayacak veya başkalaşım 
geçirecek.

Eğer işletmeniz bir vakıf şirketi 
değilse, ilk amacı kar etmek 
olmalıdır. İşletmelerde karlılığı 
artırmak için satışları artırmak 
ve/veya maliyetleri düşürmek 
esastır. Rekabetin yoğun olarak 
yaşandığı günümüz koşullarında, 
işletmeler hedeflerine ulaşmak 
için finansal ve operasyonel 
alanlardaki performanslarını 
ölçüp buna göre stratejiler 
belirlemelidir çünkü Covid-19 
sürecinde müşteri ve firmalar 
arasındaki ilişkiler de değişti. En 
başta toplantılar anlık online’a 
döndü. Yurt içi ve yurt dışındaki 
birçok fuar iptal oldu. Trafikte 
harcanan zamanların nasıl boşa 
gittiği çok belli oldu. Ayrıca 
e-ticaretin önemi her şirket 
için daha iyi anlaşıldı. Reklam 
tarafındaki bütçelerin büyük 
bir kısmı da daha çok dijital 
mecralara kaydı. Bu nedenle, iş 
yerinde verimliliği artırmak için 
işletmeler mümkün olduğu kadar 
her süreç için dijitalleşmeli. 
Süreçler kişiden bağımsız sistem 
üzerinden ilerleyebilmeli.

“Verimliliği artırmak için 
mümkün olan her süreç için 
dijitalleşilmeli”
İşletmelerdeki dijitalleşme 
süreçlerini artık CEO/CIO/
CDO’lar değil Covid-19 yönetiyor. 
Bilgiye ve teknolojiye sahip 
olanların dünyaya da sahip 
olduğunu düşündüğümüzde, 
Covid-19 ile başlayan yeni çağda 
daha zeki ya da güçlü olanlar 
değil, değişime en fazla ayak 
uyduranlar ayakta kalacak. 

“Teknolojiyi üreten mi 
yoksa tüketen tarafta mı 
olacağız?”
Her bir endüstri geçişi, dünya 
haritasını değiştirmiştir: 
Endüstri 1.0’dan Endüstri 2.0’a 
geçmek 1. Dünya Savaşı’nın, 
Endüstri 2.0’dan Endüstri 3.0’a 
geçmek ise 2.Dünya Savaşı’nın 
nedenlerinden olmuştur. 
Günümüzde yaşadığımız 
ekonomi savaşlarının ise 
Endüstri 3.0’dan Endüstri 4.0’a 
geçişin bir sonucu olduğunu 
düşünüyorum. Sonuç olarak 
bu dönüşüm sadece teknolojik 
alanda olmayacak elbette ki 
bunun ekonomi ve siyasete 
de etkisi olacaktır. Burada, 
teknolojiyi üreten tarafta 
mı yoksa tüketen tarafta mı 
olacağımıza karar vermemiz 
gerekiyor. Bu dönüşümü sağlık 
ya da eğitim sistemi gibi 
unsurlardan bağımsız bir şekilde 
tüm Türkiye olarak ele almamız 
gerekiyor.

Müşteriye dokunma, müşteriyi 
analiz etme ve müşteriyi anlama 
kavramları önümüzdeki günlerde 
daha da önemli hale gelecek. 
Kurumsal performans yönetim 
sistemleri artık sadece bilgilerin 
tutulduğu bir yer olmaktan 
çıktı. Bunun yerine, kuruluşların 
stratejik hedeflerinin tanımlanıp 
performanslarındaki sapmaların 
ölçüldüğü sistemlere yönelinen 
bir dönüşüme şahit olacağız.

Flokser Dijital Dönüşüm 
Müdürü Hakan Cem Topal

Pandemi döneminde dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte, Endüstri 
4.0 adaptasyonu giderek hız kazandı. Şirketler verimliliğe önem vermeye 
başlarken bu dönüşüm sürecini doğru yönetmek ve geleceğe hazırlanmak 
için önemli adımlar attı. Özellikle de üretim sektörü, uzun vadeli teknolojik 
atılımlarda bulundu. Flokser Dijital Dönüşüm Müdürü Hakan Cem Topal ise 
dijitalleşmenin geleceğini üretim sektörü özelinde değerlendirdi...
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Muhteşem videolar çekmek için tecrübeye gerek yok. Sony ZV-1, kolay 
kurulumu ile büyüleyici videolar çekmek için tasarlandı. Tüm cilt 

tonlarını canlı ve doğal gösteren ZV-1’in daha pürüzsüz bir 
görünüm için Yumuşak Cilt Efekti modu da bulunuyor. Bokeh 
anahtarına basarak arka plan bokeh’ini açıp kapatabileceği-

niz bu makine, otomatik pozlama özelliğiyle ortamdaki 
ışığa da ayak uyduruyor. 3 kapsüllü mikrofon, sesi ön 
kısımdan alarak konuşmaları net bir şekilde kaydediyor. 
ZEISS 24-70 mm lens ise ışığı büyük 1,0 tipi Exmor RS 
CMOS görüntü sensörüne odaklıyor ve her piksel, BIONZ 
X görüntü işlemcisinde bir araya geliyor. Movie Edit 
add-on özelliğini kullanarak titreşimli çekimlere gelişmiş 
sabitleme uygulamak da mümkün.

6. nesil iPod nano, insanların saat gibi taktıkları küçük, kare şeklinde bir müzik 
kutusuydu. Bu yeni aksesuar ise Apple Watch’a nostaljik bir işlev katıyor. C.O. 
tarafından tasarlanan aksesuar, Apple Watch için bir Pod kılıfı olarak sunulu-
yor. Giydirilebilir kılıf, retro havası ile akıllı saati iPod’a dönüştürüyor. Kaydırma 
tekerleği, yan düğme ve üzerindeki tuşlar, aksesuara modern bir iPod görü-
nümü sağlıyor. Tam oturması ve kavraması için silikondan yapılan kılıf, Apple 
Watch’a kolaylıkla giydiriliyor ve kordon takılmasına imkan veren tasarımıyla 
bilekte de kullanılabiliyor. Apple Watch’un tıpkı bir iPod gibi kullanılmasına 
imkan veren bu aksesuarın yakında gelmesi bekleniyor. 

1920’den beri kapı aksesuarları tasarlayıp üreten Razeto ve Casareto, 
100 yıla damgasını vuracak ve sektörde devrim yaratacak Ossh 

adlı kapı kolunu geliştirdi. Kablosuz bir güç sistemine dayanan 
Ossh, içinde bir tür “tabela” görevi görecek şekilde aydınlatılan 
LED’lere sahip. Ossh’un LED’leri ile kapının kilitli mi yoksa açık 
mı olduğu anlaşılabiliyor. LED’in farklı renkleri ile kol, yön bulma 
sistemine de dönüşebiliyor. İnsanların kapının arkasında ne 
olduğunu bilmeleri için kolu renklerle kodlamak mümkün. 
Örneğin, acil çıkışa özel renk belirlenebiliyor. Bu teknolojik kapı 
kolu ayrıca kalıcı bir antimikrobiyal anodik koruma kaplaması 
olan Esi’nin bir kombinasyonunu kullanarak kendi kendini 

sterilize edebiliyor.

Anılarınızı Sony ZV-1 ile 
ölümsüzleştirin

Bu aksesuar Apple Watch’u 
iPod Nano’ya dönüştürüyor

Kendini sterilize edebilen kapı 
koluna teknolojik dokunuş
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Fütüristik görünümüyle ikiye bölünmüş Am Hat-
su klavyenin eşsiz yüzeyi ve anahtar yerleşimi, 
web’te gezinirken bir siborg gibi görünmenize 
izin vererek bilek ağrısını hafifletmeye de yardımcı 
oluyor. Am Hatsu’nun metal yüzeyi, pahalı bir imalat 
tekniği olan 5 eksenli eşzamanlı CNC işlemenin bir 
sonucu olarak üretilmiş. Organik klavye düzeni, içinde 
klavyenin dahili donanımının bulunduğu düşük poli metal bir 
taban üzerine oturuyor. Am Hatsu, yazı yazarken her iki klavye 
arasında sıfır gecikme olmasını sağlayarak klavyelerin birbirleriyle ve 
bağlı olduğu cihazla gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasına izin veren 
düşük frekanslı bir iletişim protokolü üzerinde çalışıyor.

Lenovo’nun yeni YOGA Pad Pro’su, kendi yerleşik standı ve entegre 
Mikro HDMI bağlantı noktası ile dizüstü bilgisayarlar için mükem-
mel bir yardımcı. Harici monitör görevi gören YOGA Pad Pro, oyun 

konsollarıyla da entegre oluyor. Bir kancaya asılarak duvara 
sabitlenebilen ve her yere taşınabilen bu 13 inç dokunmatik 
ekran, 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama ile Qu-
alcomm Snapdragon 870 işlemci tarafından destekleniyor. 
Bağlandığı cihazı güçlendiren tabletin 4 adet JBL hoparlö-
rü de bulunuyor. Yerleşik destek ayağı ise tableti çalışma 
alanına ve mutfak tezgahına yerleştirmek ya da duvara 
asmak istediğinizde son derecede kullanışlı olduğunu 
kanıtlıyor.

Dünya hızla değişiyor ve robotlar, sürekli olarak yeni görevler dev-
ralmaya devam ediyor. Bugün en çok talep edilen kamu hizmetle-
rinde ise servis, teslimat ve rehberlik hizmetleri yer alıyor. Bu gö-
revleri yerine getiren çeşitli robotlar bulunuyor. Ürün tasarımcıları 
ise hepsinin bir arada olduğu robotlar inşa ediyor. Samsung’un 
‘Bot Public’ adlı robotu ise tüm bu görevlerin hepsini yapıyor, 
kamusal alanlarda temassız profesyonel hizmetler sunuyor. Farklı 
işler için farklı konfigürasyonlara geçebilen robotun 3 katmanlı 
raf ünitesi, etkileşim kuran bir ekranı ve tepsisi bulunuyor. Çeşitli 
cihazlar ve mağaza sistemleri ile senkronize edilebilen robot, 
müşterilerin ve çalışanların ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Dünyanın ilk gövdesi 
ayrılmış klavyesi

YOGA Pad Pro çok yönlü 
kullanım sunuyor 

Samsung’tan 
güleryüzlü hizmet robotu!
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Günümüzde, IoT’nin de yükselişiyle 
birlikte birbirlerine bağlı cihazların 
sayısı her geçen gün artıyor. 
Bu sayıya mobil cihazları da 
eklediğinizde kablosuz iletişimin 
ne kadar hacim kazandığını 
görebiliyoruz. Yakında makinelerin 
birbirleriyle daha çok veri 
alışverişinde olacakları bir dünyaya 
doğru evriliyoruz. Bu da ister 
istemez kablosuz ağlara çok büyük 
bir yük bindirmeye başlayacak. 
Terahertz dalgaları, işte bu sorunun 
üstesinden gelmek adına önemli 
bir işleve sahip olacak. Mevcut tüm 
kablosuz ağ çözümlerine göre çok 
daha geniş bir spektruma sahip 
olan elektromanyetik terahertz 
dalgaları, yeni nesil çoklayıcılar 
ile gerçek anlamda randımanlı 
şekilde kullanılabilir hale geliyor. 
Japonya’dan Osaka, Avustralya’dan 
ise Adelaide Üniversiteleri ortak 
bir çalışma yürüterek geleceğin 

teknolojilerine hazır olacak yeni bir 
çoklayıcı geliştirdiler. Saf silikondan 
üretilen bu çoklayıcı(multiplexer) 
300-GHz bandı üzerinde terahertz 
seviyesinde iletişime olanak tanıyor.

Adelaide Üniversitesi’nde Elektrik 
ve Elektronik Mühendisliği alanında 
doçent olarak görev yapan 
Withawat Withayachumnankul, 
bu yeni çipi şöyle anlatıyor: 
“Terahertz dalgalarından oluşan 
geniş spektrumlu bant aralığını 
kontrol edebilmemiz için çoklayıcı 
diye tabir ettiğimiz parça çok 
kritik. Çoklayıcı sinyalleri ayrıştırıp 
birleştirme gibi bir göreve sahip. 
Böylece çoklayıcı üzerinden 
aktarılan veri, çok daha yönetilebilir 
hale geliyor ve sonuç olarak bir 
kaynaktan diğerine daha kolay 
transfer edilebiliyor. Bugüne 
kadar terahertz seviyesi için hiç 
kompakt ve pratik bir çoklayıcı 

geliştirilmemişti. Ultra-geniş 
kablosuz yeni nesil bağlantılar 
için silikon çoklayıcının tercih 
edileceğini düşünüyoruz. Üstelik 
bu yenilikçi çözümün maliyeti 
de görece oldukça düşük. 
Geliştirdiğimiz çiplerin şekli daha 
fazla verinin daha verimli şekilde 
ayrıştırılıp birleştirmesine çok 
fazla katkı sağlıyor. Hem hız 
kazanıyor hem de daha çok veriyi 
işleyebiliyoruz. Tasarımın sade ve 
etkileyici yapısı bence oldukça 
değerli bir kazanım.”

Osaka Üniversitesi’nden 
araştırmanın başyazarı Doktor 
Daneil Headland ise “Tipik bir 
dört kanallı optik çoklayıcı 2000 
dalga boyutuna erişebilir. Bu da 
300-GHz bandında yaklaşık iki 
metre boy demek.” diyor ve ekliyor; 
“Geliştirdiğimiz cihaz sadece 25 
dalga boyutunda. Yani 6000 kat 

Yeni nesil iletişim teknolojilerinin öncüsü: 
Silikon Çip
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küçültme yaparak çok büyük bir yer 
tasarrufu sağlıyoruz.”

Yeni çoklayıcı Japonya’da 
kullanılmakta olan 4G/LTE’den 
30 katın üzerinde geniş bir bant 
aralığına sahip. Japonya’daki bu 
bağlantı, 5G dışında dünyadaki en 
hızlı bağlantı olarak gösteriliyor. 
Yeni nesil çoklayıcı sayesinde 5G 
de dahil olmak üzere ultra yüksek 
hızlarda aktarım yapmak mümkün 
hale geliyor. 

Osaka Üniversitesi’nde ekip 
lideri olarak görev yapan Doçent 
Doktor Masayuki Fujita konuyu 
detaylandırıyor: “Dört kanallı 
çoklayıcımız potansiyel olarak 
saniyede 48 gigabit (Gbit/s) veriyi 
aktarabiliyor. Bu da sıkıştırmasız 
8K görüntünün gerçek zamanlı 
olarak aktarımına eşit. Tüm sistemi 
taşınabilir hale getirmek için yeni 
tip çoklayıcımızı çınlayan tünelleme 
diyotları ile birleştirdik ve bu sayede 

kompakt ve çok kanallı terahertz 
alıcıları geliştirebildik.”

Her ne kadar oldukça yenilikçi 
bir uygulama olsa da çalışmada 
kullanılan şema ve yöntem aslında 
basit temellere dayanıyor. Örneğin, 
terahertz güç kaynağı, sayısal veri 
aktarım sürecindeyken kolaylıkla 
kapatılıp açılabiliyor. Elbette 1 
Terabit/s üzerindeki veriler için 
daha karmaşık yöntemler tercih 
edilse de sistemin temeli son 
derece sade. 

Çalışmada yer alan Osaka 
Üniversitesi profesörü Tado 
Nagatsuma, yeni çoklayıcının 
kolaylıkla seri üretime geçilebilecek 
noktada olduğunu belirtiyor. 
Hatta bilgisayar çiplerine göre çok 
daha kolay ve hızlı bir süreç ile 
seri üretim gerçekleşebileceğine 
dikkat çeken Nagatsuma, bu 
yüzden piyasaya çok geniş bir 
yelpazede giriş yapabileceklerini 

umuyor: “Gelecekte çoklayıcımızın 
değeri daha da anlaşılacak. 
Hem IoT hem de 6G ve sonrası 
dönemde çoklayıcımız her yerde 
kullanılabilecek. Küçük tasarımlı 
uçaklardan otonom drone’lara 
kadar gelecekte hayatımızı 
değiştirecek teknolojilerin 
merkezinde yeni çoklayıcımızın 
olacağını düşünüyoruz.”

Optica isimli bilimsel dergide 
yayınlanan bu çalışma, Japon Bilim 
ve Teknoloji Dairesi (JST) tarafından 
CREST fon programı dahilinde 
finanse ediliyor. JST’ye ek olarak, 
Japonya bilim destekleme fonu 
KAKENHI ve Avustralya Araştırma 
Komisyonu (ARC) da maddi katkı 
sağlıyor. Bilim dünyası, yeni nesil 
çoklayıcı sayesinde terahertz 
boyutunda iletişim sağlamak için ilk 
defa bu kadar somut bir çalışmaya 
şahit olmanın heyecanını yaşıyor.
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“Gartner 2021 CIO Gündem 
Anketi” ankete katılan 2.000’den 
fazla CIO’nun yüzde 61’inin bu yıl 
siber güvenliğe yapılan yatırımı 
artırdığını tespit etti. Danışmanlık, 
donanım desteği, uygulama ve 
dış kaynaklı hizmetler dahil olmak 
üzere güvenlik hizmetleri, dünya 
çapında neredeyse 72,5 milyar 
dolar ile 2021’deki en büyük 
harcama kategorisini temsil ediyor. 
En küçük ama en hızlı büyüyen 
pazar segmenti ise bulut güvenliği, 
özellikle de bulut erişimi güvenlik 
aracıları (CASB) oldu.

Gartner Araştırma Başkan 
Yardımcısı Lawrence Pingree, bu 
güçlü büyüme oranının uzaktan 
çalışma ve bulut teknolojilerine 
yönelik artan talebin göstergesi 
olduğunu söylüyor. Pingree 
çalışmayı, “Kuruluşlar, genel 
bulutun ve hizmet olarak 

yazılımın güvenlik ve düzenleyici 
talepleriyle boğuşmaya devam 
ediyor. İleriye baktığımızda ise 
artan otomasyonun erken pazar 
sinyallerini ve AI güvenliğini 
desteklemek için makine öğrenimi 
teknolojilerinin daha fazla 
benimsenmesini görüyoruz. Öte 
yandan, saldırılarla mücadele 
etmek için kuruluşlar tehdit 
algılama ve yanıt faaliyetlerini de 
genişletecek ve standartlaştıracak.” 
şeklinde değerlendiriyor. Pingree 
aynı zamanda müşteri sorgulama 
hızının, CASB’nin bulut kullanan 
kuruluşlar için popüler bir seçim 
olduğunu ifade ediyor. Yetkili, 
bunun nedenini bir CASB ile etkin 
bir şekilde azaltılabilecek güvenlik 
riskleri yaratan temel iş süreçleriyle 
etkileşim kurmak için PC olmayan 
cihazların artan popülaritesine 
bağlıyor ve CASB’lerin ayrıca SaaS 
uygulamaları ve yönetilmeyen 

cihazlar arasında daha güvenli 
etkileşim sağladığını belirtiyor.

Gartner, entegre risk yönetimi 
(IRM) teknolojisinin de küresel 
pandemi krizi sırasında vurgulanan 
risklerden kaynaklanan güçlü 
çift haneli büyüme gördüğünü 
söylüyor. Gartner Kıdemli Araştırma 
Direktörü John A. Wheeler ise 
“Yakın vadeli talebi yönlendiren 
önemli risk alanları arasında, yeni 
dijital ürün ile hizmetlerin ve ilgili 
sağlık ve güvenlik kullanımlarının 
yanı sıra, müşteri veri ihlalleri veya 
tedarik zinciri saldırıları gibi üçüncü 
taraf riskleri yer alıyor.” diyor. 
Beceri boşluğuna da dikkat çeken 
Wheeler, kuruluşların yüzde 80’inin 
güvenlik uzmanları bulmakta ve işe 
almakta zorlandıklarını söylüyor. Bu 
durum, çalışanların yüzde 71’inde 
şirket içerisindeki güvenlik projeleri 
sunma yeteneklerini etkiliyor.

Gartner, bilgi güvenliği ve risk yönetimi teknolojisine yapılan küresel 
harcamanın bu yıl 150,4 milyar dolara ulaşacağını ve yüzde 12,4’lük bir 
büyüme olacağını tahmin ediyor.

150 milyar dolara ulaşacak
Siber güvenlik ve risk yönetimi harcamaları
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Bir veri koruma ve güvenlik yazılımı 
sağlayıcısı tarafından hazırlanan 
durum raporu, işletmelerin verilerini 
ve daha akıllı karar vermeyi 
güçlendirmek için verileri kullanan 
ve güvenli hale getiren sistemleri 
anlamaya çalıştıkça veri yönetişimi, 
veri işlemleri ve veri koruma 
arasındaki siloların azaldığını 
gösteriyor. Çalışma, kuruluşların 
yüzde 82’sinin tamamen olmasa 
da çoğunlukla veri yönetişimi ve 
veri koruma stratejilerini uyumlu 
hale getirdiğini ve yüzde 55’inin 
veri yönetişimi ile en yakından 
ilişkilendirdikleri terim olarak 
“veri koruma”yı belirttiğini ortaya 
koyuyor. Katılımcıların neredeyse 
dörtte üçü ise veri altyapısını 
önemli ölçüde iyileştirme ihtiyacı 
olduğunu bildiriyor.

Araştırmaya göre pazardaki 
bu büyük değişimin nedeni; 
geleneksel siloların azalması çünkü 

işletmelerin ön ve arka ofislerine 
veri varlıkları ve verileri kullanan, 
koruyan sistemler hakkında 
istihbarat vermesi gerekiyor. Bu 
disiplinler ve ilgili çözümler de 
uyum içinde çalışmadığı takdirde 
kritik kararların dayandırılacağı 
otomatik, güvenli, yüksek kaliteli bir 
veri hattı var olamaz.

Raporda veri yönetişimi uygulamak 
için geleneksel nedenler büyük 
ölçüde değişmeden kalırken 
analitik (%35), mevzuata uygunluk 
(%34) ve daha iyi karar verme 
(%27) ilk üç sırada, iyileştirilmiş 
veri güvenliği (%48) ve veri kalitesi 
(%45) ise 2021’in en iyi veri 
yönetişimi sürücüleri olarak giriş 
yaptı. Bu yeni birincil itici güçler, 
devam eden veri çoğalmasına ek 
olarak COVID-19 nedeniyle yaşanan 
güvenlik zorluklarındaki artışla da 
uyumlu ve bu durum, katılımcıların 
yüzde 57’sinin ilk 5 kurumsal 

önceliği olarak veri yönetişimi 
geliştirmesinin başlıca nedeni oldu.

Ankete göre kuruluşların yüzde 
84’ü, verilerinin önümüzdeki 12 
ila 24 ay içinde rekabet avantajı 
elde etmek için en iyi fırsatı temsil 
ettiğine inanıyor. Veri farklılaştırıcı 
ve veri yönetişim programları daha 
olgun olsa da devam eden birçok 
zorluk, kuruluşların veri merkezli 
hedeflerine ulaşmasını engelliyor. 
Aşırı dağıtılmış çok fazla veriyi 
yönetmek zor olduğundan beceri 
boşlukları, artan maliyetler ve veri 
değerine ulaşmadaki yavaş zaman 
aşılmaz yükler haline geliyor.

Çalışma son olarak, “veri 
nirvanasına” ulaşmak için 
kuruluşların uzmanları veri 
yüklerinden kurtarması ve daha 
fazla insanın verilere güvenle 
erişmesini, analiz etmesini 
sağlaması gerektiğini vurguluyor.

Kuruluşlar, verilerinin iki yıl içinde en iyi iş fırsatını temsil ettiğine inansa 
da birçoğu hala beceri boşlukları, gecikmeler ve veri kalitesi gibi veriye 
dayalı karar vermede darboğazlar yaşıyor.

işletmeleri veri 
yetkilendirmesinden
geri tutuyor

Veri kalitesi ve 
beceri eksikliği
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Çevresel sürdürülebilirliği temel iş 
stratejileri arasında tutan Turkcell, 
faaliyetlerinin çevre üzerindeki 
etkilerini en aza indiren, üretim 
süreçlerini çevre ile uyumlu hale 
getiren anlayışla hareket ediyor. 
Bu amaçla Turkcell, çevresel izini 
küçülterek enerji tasarrufuna 
katkı sağlama amacıyla iştirak 
şirketi Enerjicell öncülüğünde özel 
projeleri de hayata geçiriyor. Öz 
tüketim modeli adı verilen proje 
kapsamında Turkcell’in plaza ve 

veri merkezlerinde güneş panelleri 
ve rüzgâr türbinleri kurarak 
yenilenebilir enerji kullanımını 
artırıldı. Bu modelle üretilen 
elektriğin büyüklüğü sadece 2020 
yılında 1.230 hanenin 1 yıllık 
elektrik tüketimine karşılık gelecek 
seviyeye ulaştı.

ISO 14064 sertifikasını 
sahip ilk mobil operatör 
Turkcell
Bunun yanı sıra, faaliyetleri 
sonucunda oluşan sera gazı 

emisyonlarının izlenmesini ve 
raporlanmasını temel sürdürülebilir 
çevre politikası öncelikleri arasına 
alan Turkcell, günümüzün en büyük 
tehditlerinden olan iklim değişikliği 
krizini etkin yönetebilmek için 
çalışmalarını da bütün hızıyla 
sürdürüyor. Sera gazı hesaplama 
ve doğrulama sistemini kuran 
şirketlere verilen ISO 14064 
sertifikasını almayı başaran ilk 
mobil operatör olan Turkcell, 
enerji tasarrufu yapan, enerji 

Son yıllarda sürdürülebilirliğe de odaklanan Turkcell, 100 binden fazla 
ağacın korunmasını sağlayarak, 2020 yılında 165.6 milyon kWh enerji 
tasarrufu elde etti ve karbon salınımını 48 ton 592,42 kg azalttı.

Turkcell
sürdürülebilir çevre projeleriyle
doğaya değer katıyor 
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giderlerini düşüren ve çevreye 
duyarlılığı teşvik eden sistemler 
kullanan şirketlere verilen ISO 
50001 sertifikasına da sahip. 2014 
yılından beri Karbon Saydamlık 
Projesi (Carbon Disclosure Project) 
kapsamında karbon ayak izini 
ölçümleyen Turkcell, 2020 yılında 
165.6 milyon kWh enerji tasarrufu 
sağladı ve karbon salınımını ise 48 
ton 592,42 kg azalttı.

“2030’a kadar şirketimizde 
elektrik ihtiyacının yüzde 
100’ünü yenilenebilir enerji 
ile karşılamayı hedefliyoruz”
5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne 
özel açıklamalarda bulunan Turkcell 
Genel Müdürü Murat Erkan, 
“Türkiye’nin Turkcell’i olarak üstün 
dijital hizmetlerimizle daha iyi bir 
gelecek için ürün ve servisleri 
geliştirirken içinde ayak izlerimizin 
de bulunduğu doğayı korumaya 
ve doğal kaynaklarımızı verimli 
kullanmaya özen gösteriyoruz. Bu 
uğurda benimsediğimiz çevresel 
sürdürülebilirlik stratejisi ile birlikte 
yenilenebilir enerji kullanımı, sıfır 
atık ve karbon emisyonu azaltımı 
konularında çalışmalarımızı 
sürdürürken tüm faaliyetlerimizde 
doğal kaynakları en verimli 
şekilde kullanıyoruz. 2030’a kadar 
şirketimizde elektrik ihtiyacının 
yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji 
ile karşılamayı ve 2050 yılına kadar 
ise tamamen ‘karbon nötr’ bir 
şirket olmayı hedefliyoruz.” dedi.

Geliştirdiği dijital ürün ve hizmetleri 
ile Türkiye’nin dijitalleşmesinin 
yanı sıra, sürdürülebilir çevre 
politikalarının uygulanmasına da 
destek veren Turkcell, Türkiye’nin 
en kapsamlı dijital yayın platformu 
Dergilik sayesinde 100.000 ağacın 
doğaya kazandırılmasına katkı 
sağladı. Turkcell, Dergilik’in yanı 
sıra Kopilot, Turkcell Filiz, Turkcell 
Enerjim gibi diğer dijital ürün ve 

servisleriyle de enerji, yakıt, kağıt, 
plastik tasarrufu sağlayan çözümler 
sunmaya devam ediyor.

Turkcell ile her türlü atık 
geleceğe dönüşüyor
Döngüsel işleyiş işi operasyon ve 
faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan 
atıkları uygun teknoloji ve atık 
yönetim programlarını seçerek geri 
dönüşüme kazandıran Turkcell, tüm 
süreçlerinde benimsediği minimum 
atık oluşumu ve maksimum atık 
geri dönüşümünü sağlıyor. 2018 
yılında hayata geçirilen Sıfır Atık 
Projesi ve şirket içinde kurulan Atık 
Yönetim Merkezi ile yemekhane 
ve ofis katlarından toplanan katı 
yemek atıkları kompost makinesiyle 

yerinde dönüştürülüyor, toprak 
iyileştirici organik gübre elde 
ediliyor.

Hayata geçirdiği ‘Eğitime Dönüştür’ 
kampanyası ile elektronik atık 
seferberliğini başlatan Turkcell, 
artık kullanılmayan ya da bozulan 
tekno atıkların mağazalarda 
toplanmasını sağlayarak TÜBİSAD 
aracılığıyla hem geri dönüşüm 
konusunda farkındalık yarattı 
hem de projeden elde edilen 
gelirle hayatını kaybeden sağlık 
çalışanlarının çocuklarının 
eğitimine destek verdi. Proje 
sayesinde bugüne kadar 6,5 ton 
elektronik atık geri dönüştürüldü.
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Capgemini Araştırma Enstitüsü’nün 
“Sürdürülebilir BT: BT 
organizasyonları için yeşil devrimin 
zamanı neden geldi?” adlı raporu, 
sürdürülebilir BT uygulamasını 
hızlandırmak için kapsamlı bir yol 
haritası oluşturan kuruluşların, 
sürdürülebilir BT uygulamalarının 
doğrudan bir sonucu olarak 
gelişmiş ESG puanları (%61), 
müşteri memnuniyetinde artış 
(%56) ve vergi tasarrufu (%44) 
elde ettiğini ortaya koyuyor. 
Buna rağmen, kuruluşlar hala 
sürdürülebilir BT uygulamalarının 
nasıl uygulanacağının ve kurumsal 
BT’nin çevresel etkisini proaktif 
olarak ele almanın büyük ölçüde 
farkında değil. Öyle ki şirketlerin 
yalnızca yüzde 6’sı yüksek düzeyde 
sürdürülebilir BT olgunluğuna ulaştı.

Rapor, tüm kuruluşların 
sürdürülebilir BT’yi henüz 
daha geniş sürdürülebilirlik 
gündemlerinde ve karbon ayak 

izlerini azaltma yolculuğunda 
bir öncelik veya bir araç olarak 
görmediklerini ortaya koyuyor. 
Rapora göre, şirketlerin yalnızca 
yüzde 22’si önümüzdeki üç yıl 
içinde sürdürülebilir BT yoluyla 
karbon ayak izlerinin dörtte birinden 
fazlasını azaltmayı planlıyor.

Çalışmada, katılımcıların yüzde 
57’sinin kendi kuruluşlarının BT 
karbon ayak izinden habersiz 
olmasıyla, BT’nin çevresel etkisi 
hakkında net bir farkındalık 
boşluğu da ortaya çıktı. Bankacılık 
ve tüketici ürünleri sektöründekiler 
en yüksek farkındalık düzeylerini 
gösterirken (sırasıyla %52 ve 
%51), endüstriyel imalat sektörü 
en düşük düzeyde (%28) kaldı. 
Firmaların sadece yüzde 34’ü 
cep telefonlarının ve dizüstü 
bilgisayarların üretiminin, ömürleri 
boyunca bu cihazların kullanımına 
göre daha yüksek karbon ayak 
izine sahip olduğunu biliyor.

Araştırmacılar, sürdürülebilir BT’nin 
şu anda diğer yeşil girişimlerle 
aynı ilgiyi ve kaynağı görmemesi 
gerçeğiyle bu farkındalık 
boşluğunun daha da arttığını 
söylüyor. Strateji söz konusu 
olduğunda ise firmaların yarısı, 
kurumsal çapta bir sürdürülebilirlik 
yaklaşımı tanımlamış olsa da 
sadece beşte birinden azı (%18) iyi 
tanımlanmış hedefler ve hedef-
zaman çizelgeleri ile kapsamlı bir 
sürdürülebilir BT stratejisine sahip.

Raporda, çoğu kuruluşun 
BT’nin çevresel etkisini ölçmek 
için yeterli araçlara veya ortak 
standartlara sahip olmadığı tespit 
edildi. Şirketlerin yalnızca yüzde 
29’u karbon değerlendirme 
araçlarını kullanıyor ve yüzde 34’ü 
sürdürülebilir BT’nin yönetim kurulu 
düzeyindeki gündemlerinin bir 
parçası olduğunu söylüyor.

Sürdürülebilir BT, işletmeler için önemli faydalar sağlamasına rağmen 
çoğu kuruluş için hala en önemli odak noktası değil.

Sürdürülebilir BT
işletmelerin hala odağında değil
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Kurumsal BT sürdürülebilirliği için 
ilerlemeyi izlemek ve ölçmek adına 
KPI’ların kullanımı da yaygın değil. 
Kuruluşların yalnızca yüzde 23’ü 
sera gazı emisyonlarını ölçüyor, 
genel olarakd sadece yüzde 1’i 
hedeflerine ulaşıyor.

BT operasyonlarına karşı bir 
karbon maliyeti belirlemek, 
departmanlardaki kuruluşların 
BT ayak izlerinin etkisini fark 
etmelerine yardımcı olabilir 
ancak rapora göre, kuruluşların 
sadece yüzde 27’si uygulamayı 
standart hale getirdi. Bununla 
birlikte teknoloji sektörü, politika 
değişikliğini etkileyen ve savunan 
bir rol oynamak için iyi bir 
konumda. Teknoloji firmaları BT 
operasyonlarını, hizmetlerini ve 
ürünlerini karbondan arındırma 
konusunda proaktif adımlar atıyor 
ve birçok oyuncu karbon nötr olma 
hedefleri açıklıyor. Sonuç olarak 

birçok kuruluş, sürdürülebilir BT 
uygulamaları oluşturmalarına 
yardımcı olmak için yükü teknoloji 
endüstrisine kaydırmaya çalışıyor.

Kuruluşların yaklaşık yüzde 52’si 
Capgemini’ye, teknoloji firmalarının 
ürünlerine ve hizmetlerine 
sürdürülebilir BT’yi dahil etmeleri 
gerektiğini, yüzde 61’i teknoloji 
firmalarının BT’lerinin çevresel 
etkilerini ölçmelerine yardımcı 
olmalarını istediğini ve yüzde 45’i 
ise şu ana kadar sürdürülebilir BT 
ürünleri ve hizmetleri için yüzde 5’e 
kadar daha fazla ücret ödemeye 
hazır olduğunu belirtti.

Rapor, sürdürülebilir BT’yi 
hızlandırmak için üç aşamalı bir yol 
haritası da sunuyor:

● Kurumsal sürdürülebilirlik 
stratejisiyle uyumlu sürdürülebilir 
bir BT stratejisiyle temelleri atmak

● Özel bir sürdürülebilir BT ekibi ve 
liderliğin desteğiyle bir yönetişim 
süreci oluşturmak
● Sürdürülebilir BT girişimlerini, 
yazılım mimarisinin temel direği 
olan sürdürülebilirlikle operasyonel 
hale getirmek

Capgemini Invent CEO’su, 
kuruluşların sürdürülebilir BT 
yetenekleriyle desteklenen iş 
modellerine geçişi hızlandırarak 
dijital dünyanın karbon maliyetini 
tanıması ve buna göre hareket 
etmesi gerektiğine vurgu yapıyor. 
Karbondan arındırma yolculuğunu 
hızlandırmak için de teşhis 
araçlarına, stratejilerine ve bir yol 
haritasına sahip olmaları gerektiğini 
söylüyor. CEO, kuruluştaki tüm 
paydaşların onayının, sürdürülebilir 
yazılım mimarisinin ve çalışan 
davranışındaki değişimin başarı 
için kritik öneme sahip olduğunu 
ekliyor.
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“Mobil Uygulama Trendleri 
Raporu 2021” adlı çalışma, 
en iyi 2.000 uygulama ve 
uygulama veri kümesinde 
dünya genelindeki yüklemeleri, 
oturumları, uygulamada harcanan 
süreyi, elde tutmayı ve yeniden 
ilişkilendirme oranlarındaki uzun 
vadeli eğilimleri analiz etti ve oyun, 
e-ticaret ve fintech’teki uygulama 
yüklemelerinde ve oturumlarında 
önemli kazanımlar olduğunu 
gösterdi. Rapor, 2020’de tüm 
dikeylerde yıldan yıla yüzde 50 
artıştan sonra mobil uygulama 
büyümesinin 2021’de küresel 
olarak hızlanmaya devam ettiğini, 
uygulama yüklemelerinin 2021’in 
ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 31 
arttığını tespit etti. 2020’de yüzde 
30 artan oturumlar ise bu yıl yüzde 
4,5 daha arttı.

Adjust’ın Kurucu Ortağı ve CEO’su 
Paul H. Müller raporun sonuçlarını, 
“Dünyanın dört bir yanındaki 
insanlar mobilin faydalarını günlük 

hayatlarının birçok alanında fark 
ettikçe 2020 yılında uygulama 
ekonomisi muazzam bir büyüme 
yaşadı. Mobil pazarlamacılar için 
yeni kullanıcılara ulaşma potansiyeli 
tüm zamanların en yüksek 
seviyesinde, ancak rekabet de 
öyle. 2021’de ilerlerken otomasyon 
yoluyla pazarlamayı geliştirmenin 
ve kullanıcıların tüm yolculukları 
boyunca uygulama içinde nasıl 
davrandıklarını anlamanın önemi 
her zamankinden daha önemli.” 
şeklinde değerlendirdi.

Rapordan elde edilen önemli 
bulgular arasında şunlar yer alıyor: 
Fintech uygulamaları 2020’de 
yüzde 51 ile tüm sektörlerin 
yüklemelerinde en iyi yıllık 
büyümeyi kaydetti. Yüklemeler 
2021’de 2020 ortalamasına kıyasla 
yüzde 12 arttı. Fintech uygulama 
oturumları da 2020’de büyüdü, 
dijital bankacılık ve ödemelere 
yönelik önemli bir hareketi 
temsil etti. Oturumlar bir önceki 

yıla göre yüzde 85 yükselirken 
2021’de şimdiden yüzde 35 arttı. 
Oyun uygulamaları yüzde 26 
olan yüklemelere kıyasla yüzde 
43 artarak yeni zirvelere ulaştı. 
E-ticaretin yükleme büyümesi 
2020’de yüzde 6 ile nispeten 
küçüktü ancak yıl boyunca tutarlı 
bir şekilde performans gösterdi. 
Yüzde 44 büyüyen oturumlar, 
alışveriş yapanların mobil 
cihazlarda ne kadar etkileşime 
geçtiğini de gösterdi. Sektörün 
oturumlar için şimdiye kadarki en 
yüksek haftaları, yıllık olarak yüzde 
23 artışla Şubat sonu ve Mart 
2021’in başındaydı.

Son olarak rapora göre, 
kullanıcıların uygulama içinde 
nasıl davrandıklarına, ne zaman 
ve neden geri döndüklerine 
ilişkin bilgileri kullanarak mobil 
pazarlamacılar, kişiselleştirilmiş 
kampanyaları ve marka güvenini 
oluşturan iletişimi birleştirerek 
kapsamlı bir strateji oluşturabilir.

Pazarlama analizi platformu Adjust, mobil uygulama büyüme oranının 
2021’de yüzde 31 arttığını tespit eden yeni bir rapor yayınladı.

büyüme oranı %31 arttı
Mobil uygulamaların
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Yakın dönemde pandeminin 
etkisiyle hızlanan dünyanın 
geçirdiği değişim ve dijital 
gelişmelerin ışığında, sunduğu 
servis ve hizmetleri genişleten 
Turkcell, kurumsal marka 
yapılanmasında değişiklik yaptığı 
yeni marka ekosistemini tanıttı. 
“Telekom operatörlüğünden 
çok daha öte dijital markalar 
ekosistemine dönüşüm” olarak 
tanımlanan yeni marka ekosistemi 
döneminde; BiP, Dergilik, fizy, 
Paycell gibi tüm dijital çözüm ve 
servis markaları tek Turkcell çatı 

markası altında konumlanacak. 
Yeni marka ekosistemi ile 
ilgili bilgiler veren Turkcell 
Pazarlamadan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Alper 
Ergenekon, Turkcell olarak 27 
yıldır Türkiye’nin lider operatörü 
olma yolculuğunda hedeflerinin 
her zaman ‘insan ve teknoloji 
arasında köprü kurmak’ olduğunu 
belirterek, “Teknoloji her gün 
gelişiyor, toplumların yapısı da bu 
gelişmenin etkisiyle değişiyor. Biz 
de bu bağlamda dünyalar senin 
olsun diyerek müşterilerimizin 

farklı ihtiyaçlarına yönelik farklı 
dijital markalarımız ile çözümler 
sunduğumuzun altını çizmek 
istedik. Biliyoruz ki artık herkesin 
telefonunun içinde bir dünyası 
var, kimisinin dünyası müzik, 
kimisinin sinema, kimisinin 
de sosyal medya. Bu noktada 
Turkcell’in kurumsal marka 
vizyonunu da bir telekom 
operatörlüğünden çok daha 
öte, her an her durumda ve 
her platformda müşterilerinin 
yanında olabilen dijital markalar 
ekosistemine dönüştürdük.” dedi.

Turkcell, küresel çapta yaşanan toplumsal dönüşüm ve insanların 
değişen ihtiyaçlarına odaklanarak kurumsal marka yüzünü yenileme 
kararı aldı.

Turkcell’in dijital çağı 
‘resmen’ başladı



Turkcell’in bugün dünyaya teknoloji 
ihraç eden, müşterilerinin değişen 
ve gelişen talep ve ihtiyaçlarına 
uygun hizmetler sunan, benzersiz 
altyapısıyla örnek gösterilen bir 
yapı halini aldığını dile getiren 
Ergenekon, “Dünya pandeminin de 
etkisiyle hızlı ve büyük bir değişim 
geçiriyor. Dijital okuryazarlık, dijital 
vatandaşlık tahmin edilenden 
çok daha hızlı gelişiyor. Biz de 
bu değişim ve gelişim karşısında 
markamızı dijital operatörden 
sınırların ötesine taşıyarak, 
daha yenilikçi, daha genç, daha 
teknolojik ve daha hayatın içinden 
bir ekosisteme dönüştürdük.” diye 
konuştu.

Turkcell hattından bağımsız 
müşteri
Yeni ekosistemde müşterilerinin 
sadece Turkcell hattına sahip kişiler 
olmadığını, hattan bağımsız olarak 
herhangi bir Turkcell ürününü 
kullanan herkesin Turkcell’li olduğu 
bir yapıya dönüştüklerini söyleyen 
Ergenekon, geliştirdikleri tüm ürün 
ve hizmetlerin ‘şimdiki normal’in, 
dolayısıyla yeni hayatımızın önemli 
parçaları halini aldığını vurguladı. 
Alper Ergenekon, “Bizim için 
BiP’te sohbet eden de fizy’de 
müzik dinleyen de Dergilik’ten 
gazete/dergi okuyup alışverişini 
Paycell’den yapan da birer 
Turkcell’li. Müşterilerimiz Turkcell’in 
kurum kültürünü ve kapsayıcılığını 
tüm şirketlerimizde görecek.” dedi.

Yeni kampanya söylemi: 
Dünyalar Senin Olsun
Ergenekon, müşterilerinin günlük 
hayatlarında ihtiyaç duydukları her 
an Turkcell ekosisteminin sunduğu 
olanaklardan faydalanabileceklerini 
daha etkili şekilde anlatabilmek 
için yeni kampanya söylemlerini 
‘Dünyalar Senin Olsun’ şeklinde 
belirlediklerini ve bunun için 
yeni bir reklam filmi bir de jingle 
hazırladıklarını belirtti.

Yeni reklam yüzleri Melis 
Sezen ve Barış Arduç oldu 
Yeni ekosistemi oluştururken 
Turkcell markasını yenilediklerini 
belirten Turkcell Pazarlamadan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Alper Ergenekon, geçirdikleri 
dönüşümü müşterilerine 
aktarabilmek için hazırladıkları 
yeni reklam filmi yüzlerinin Melis 
Sezen ve Barış Arduç olduğunu 
ifade ederek şunları söyledi: Rol 
aldıkları projelerle halkın beğenisini 
kazanan iki isim yeni reklam 
serimizin yüzleri olacak. Filmlerde 
ürün ve hizmetlerimiz çiftimizin 
hayatının her alanında yanlarında 
olacak. Bu filmlerle Turkcell yeni 
marka dönüşümünü tüm Türkiye’ye 
anlatacağız.

Logo renklerinde yeni etki
Yeni ekosistemde Turkcell’in ana 
marka olarak konumlandığını, 
Turkcell çatısı altındaki bağımsız 
markaların ise yaşam alanlarının 
özgür şekilde kurgulandığının 

altını çizen Ergenekon, yenilenen 
marka hissini müşteriye daha 
iyi yansıtabilmek için Turkcell’le 
özdeşleşen marka rengi lacivertin 
yanına sarı renk kullanımını 
da eklediklerini söyledi. 
Alper Ergenekon, bağımsız 
markalarının logolarında da sarı 
renk kullanımına yer verdiklerini 
sözlerine ekledi.

Emocanlar memleket 
yolcusu
Ergenekon, yeni marka 
konumlandırmasında Turkcell’in 
sevilen marka yüzü olan 
Emocanların da unutulmadığını 
söyledi. Yeni dönemde 
Emocanların müşterileri dinleyen 
ve onların ihtiyaçlarına uygun 
çözümler üreten kişilikleriyle 
ön planda olacağını belirten 
Alper Ergenekon, “Emocanları 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını ilk 
elden dinlemeleri için Türkiye’nin 
dört bir köşesine gönderiyoruz.” 
diye konuştu.
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Melbourne Üniversitesi’nin 
Avustralya Entegre Multimodal 
Ekosistemi, Melbourne genelinde 
trafik koşullarını tahmin edebilmesi 
için Amazon Web Services (AWS) 
üzerinde barındırılan büyük ölçekli 
bir AI uygulaması oluşturmak adına 
PeakHour Urban Technologies, 
Victoria Ulaştırma Bakanlığı ve 
Telstra’yı bir araya getirdi. Proje, 
geliştirilen yapay zekanın trafik 
sıkışıklığını üç saat öncesine kadar 
tahmin edebileceğini söylüyor.

Ulaştırma mühendisliği uzmanı 
ve AIMES direktörü Profesör 
Majid Sarvi, uygulamanın 
karayolu taşıtları, yük, otobüs ve 
tramvay gibi toplu taşıma için 
trafik sinyallerini de optimize 
edebileceğini söylüyor. Sarvi, 
“Uygulama, trafiğin doğasını 
gözlemlerken teknolojiye yerleşik 
makine öğrenimi yoluyla ağdaki 
karmaşık trafik kalıplarını da 
çözüyor. Makine öğrenimi ve 
gerçek zamanlı verilerle daha 

doğru tahmin sağlamak için 
uygulamayı yükseltebilirsek, 
yakında Melbourne genelinde 
ve dünyanın birçok yerinde etkin 
noktalarda gecikmeleri önemli 
ölçüde azaltmak mümkün olacak.” 
diyor.

Endüstri ortağı PeakHour Urban 
Technologies, uygulamanın AWS 
üzerinde çalışan ve motorun 
tahmin yeteneklerini güçlendiren 
AI çekirdek motorunu geliştirdi. 
AWS de PeakHour Urban 
Technologies’in büyük miktarda 
trafik verisini almak, depolamak 
ve işlemek için ölçeklenebilirlik, 
sürekli değişen bir ulaşım ağına 
uyum sağlama yeteneği ve yapay 
zeka çözümleriyle desteklemek 
adına şirketin bulut hizmetlerinin 
genişliğini ve derinliğini sağladı.

PeakHour Urban Technologies’in 
kurucu CEO’su Omid Ejtemai, 
bu çabanın merkezinde gerçek 
zamanlı trafiği tahmin etmede 

yapay zekaya öncülük etmenin 
yattığını söylüyor ve ekliyor: “Büyük 
şehirlerdeki trafiği tahmin etmek 
ve optimize etmek için derin 
mobilite bilgisini çok miktarda 
gerçek zamanlı veri analitiğiyle 
birleştiren çok disiplinli bir yaklaşım 
kullanıyoruz.”

Projede Victoria Ulaştırma 
Bakanlığı ise uygulamanın 
oluşturulmasını desteklemek için 
trafik verileri ve bilgiler sağladı. 
Projenin lansmanına katılan 
Victoria Ulaştırma Bakanı Ben 
Carroll, karmaşık bir ulaşım ağının 
yönetilmesinin birçok gerçek 
zamanlı zorluk sunduğunu söyledi. 
Carroll, “Dünyada bir ilk olan 
bu teknoloji, trafik düzenlerini 
saatler önceden tahmin ederek 
yalnızca insanların tıkanıklıklarda 
gezinmesine yardımcı olmakla 
kalmıyor, aynı zamanda bağlantılı 
ve otonom araçların geleceğine 
giden yolu da açıyor.” şeklinde 
konuştu.

Yeni bir projede, büyük şehirlerdeki trafiği optimize etmek ve yol 
güvenliğini artırmak amacıyla trafik sıkışıklığını tahmin etmek için yapay 
zeka kullanılacak.

yapay zeka!
Taşımacılığın geleceği için
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Üstün teknolojik 
altyapımızı 
kullanarak hazır hale 
getirdiğimiz ve hızla 
yaygınlaştırmayı 
planladığımız “Mobil 
İmza ile Abonelik” 
çözümüyle, 
kurumsal 
müşterilerimize 
tüm evrak 
işlemlerinde en iyi 
deneyimi yaşatmayı 
hedefliyoruz. 

Dijital çözümlere olan ihtiyaç 
pandemi ile birlikte çok daha 
net ortaya çıktı, temassız hizmet 
alabilmek artık her alanda 
kaçınılmaz hale geliyor. Gerek 
finans sektöründe gerek Telekom 
sektöründe uzaktan müşteri 
edinimi günümüzün en önemli 
ihtiyaçlarından biri oldu. Çeşitli 
işlemler için müşteriyle saha 
personelini buluşturmak artık 
hayatımızdan çıkıyor. 

Sahip olduğumuz teknolojiyle A’dan 
Z’ye müşterilerimizin hayatına 
dokunduğumuz her noktada, onları 
memnun etmek ve işlemlerini 
kolaylaştırmak için yenilikler 
üzerinde çalışıyoruz. Turkcell olarak 
yine öncü bir girişimde bulunarak, 
Türkiye’nin dijitalleşme odağına 
hizmet eden ve ülkemizde ilk defa 
uygulanacak olan “Mobil İmza ile 
Abonelik” çözümünü kurumsal 
müşterilerimiz için hayata geçirdik. 

Üstün teknolojik altyapımızı 
kullanarak hazır hale getirdiğimiz 
ve hızla yaygınlaştırmayı 
planladığımız “Mobil İmza ile 
Abonelik” çözümüyle, kurumsal 
müşterilerimize tüm evrak 
işlemlerinde en iyi deneyimi 
yaşatmayı hedefliyoruz. Bu 
yöntemle işlemlerini gerçekleştiren 
müşterilerimiz daha hızlı, kolay 
ve güvenli bir şekilde evrak 
işlemlerini tamamlarken, büyük bir 
kâğıt israfının da önüne geçmiş 
oluyoruz. Uçtan uca dijital ilerleyen 

abonelik süreci sayesinde teması 
tamamen ortadan kaldırmış 
oluyoruz; kurumsal müşterilerimiz 
saha personelinin ziyaretini 
beklemeye gerek duymadan, 
dilediği an dilediği yerden abonelik 
sözleşmelerini imzalayabilme 
özgürlüğüne kavuşmuş oluyor.

Hızın ve güvenliğin önemli 
olduğu sektörlerin önde gelen 
firmalarından British American 
Tobacco, Denizbank, Eczacıbaşı, 
Man Türkiye, Şile Belediyesi, 
Volkswagen Doğuş Finans, Ziraat 
Bankası gibi “Mobil İmza ile 
Abonelik” çözümünü kullanmaya 
başlayan müşterilerimiz gün 
geçtikçe çoğalıyor ve oldukça 
memnun kalınan bu çözümümüzü 
tüm kurumsal müşterilerimize 
yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. İşlem 
sürelerini ciddi oranda azaltarak 
hepimizin zamandan tasarruf 
etmesine imkan verecek “Mobil İmza 
ile Abonelik” uygulaması, dijitalleşme 
adına kurumsal müşterilerimiz için 
önemli bir değer olacak.

Çok yakın zamanda işlem yelpazemizi 
de genişleteceğimiz bu sistem, şu 
anda kurumsal müşterilerimizin “Yeni 
Tesis ve Numara Taşıma“ işlemlerini 
kolayca yapılabilmelerini sağlıyor. 
Yeni teknolojilerde gerek kendi 
sektörümüzde gerekse teknolojinin 
yön verdiği diğer sektörlerde 
liderliğimizi sürdürmek için var 
gücümüzle çalışmaya devam 
ediyoruz.

Baycan Kaçan

Mobil İmza ile Abonelik 
sayesinde kurumsal 
müşterilerimizin işlemleri 
artık çok hızlı ve kolay
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Turkcell olarak, 
şirketlerin dijital 
çağa uyum 
sağlamaları, 
teknolojinin 
gücüyle iş 
verimliliğini 
yükseltmeleri ve 
rekabet ortamında 
öne çıkmaları 
için ürün ve 
hizmet ağımızı 
her geçen gün 
genişletiyoruz...

Şirketlerin giderlerini optimize 
etmek ve yeni gelir alanları 
yaratmak amacı ile çıktıkları 
dijitalleşme yolculuklarına, dijital iş 
çözümleri odağımızla sunduğumuz 
uçtan uca servislerimize her 
geçen gün yenilerini eklemeye 
devam ediyoruz. Tüm sektörlere 
hitap ettiğimiz ürün ve servislerle 
kurumlara iş sürekliliğini, verimlilik 
ve optimizasyonu, güvenliği ve 
yasal düzenlemelere uyum elde 
etmelerini sağlıyoruz. Kurumların 
her ihtiyacına teknolojik çözümler 
sunan hizmetlerimizi birlikte 
inceleyelim...

İş sürekliliği için uzaktan 
görüşme, toplantı ve eğitim 
ihtiyaçlarınıza uygun yerli 
video konferans çözümü, Bip 
Meet Business!
İş sürekliliği ve verimlilik 
bakımından, iş hayatının olmazsa 
olmazı toplantılarımızı video 
konferans platformları üzerinden 
gerçekleştirmenin yarattığı 
değer çok kıymetli. Kurumların 
bu ihtiyacını karşıladığımız video 
konferans çözümümüz BiP Meet 
Business, Türk mühendisler 
tarafından geliştirildi. Üstelik 
veriler Türkiye’de, Turkcell Veri 
Merkezleri’nin yüksek güvenlikli 
altyapısında saklanıyor. Kullanışlı, 
kolay yönetim imkanı sağlayan web 
ve masaüstü uygulama arayüzlerine 
sahip Bip Meet Business, mobil 
uygulama desteğine ek olarak 
kurum çalışanlarına ait özel oda 

oluşturma, güvenli toplantılar için 
şifre belirleme, katılımcıları sessize 
alma, ekran paylaşımı ve Türkçe dil 
desteği gibi gelişmiş özelliklerle de 
öne çıkıyor.

BiP Meet Business, bu özellikleri 
ile finanstan sağlığa, eğitimden 
enerji ve savunmaya kadar pek 
çok sektörde, kurumların stratejik 
ve önemli görüşmelerini güvenli 
şekilde gerçekleştirebilmesini 
sağlayabilecek yerli bir çözüm. Ar-
Ge çalışmaları devam eden ürüne 
toplantıyı kayda alma (Recording), 
sanal arka plan oluşturma gibi 
özellikler ise çok yakında ekleniyor 
olacak.

Dosya saklama ve 
paylaşmanın en güvenli yolu 
Lifebox business
Gün içerisinde yaptığımız işleri, 
hazırladığımız sunumu, dosyayı 
veya projeyi herkesle paylaşma 
ihtiyacı duyuyoruz. Bu ihtiyaca 
yanıt veren ve dosyalara her yerden 
farklı cihazlar üzerinden ulaşmayı 
sağlayan Lifebox Business ise 
şirketler için yasal mevzuatlarla 
uyumlu olacak tüm verilerin 
yerli sunucularda saklandığı 
depolama ürünümüz. Turkcell Veri 
Merkezi’nde yüksek güvenlikle 
saklanan veriler böylelikle 
Türkiye’de kalıyor. Yüklenen 
dosyalar sadece belirlenen 
kişilere, çeşitli seçeneklerle ve 
esnek kurallarla yetki verilerek 
paylaşılabiliyor. Paylaşılan dosyalar 

Ömer Gazimihal

Teknolojinin gücüyle 
şirketler, dijital çağın 
hızını yakalarken iş 
verimliliğini de artırıyor
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ile eş zamanlı olarak da 
çalışılabiliyor.

Lifebox Business’da veri ve dosya 
yönetimi gibi yetki yönetimi de 
çok kolay bir şekilde yapılıyor. 
Dosyaların çeşitli biçimlerde 
kategorize edilebilmesi gibi, 
erişime sahip olacak kişiler de 
ekiplerine ya da sorumluluklara 
göre gruplandırılabiliyor. Böylece 
kişilerin yanı sıra, gruplara da tek 
seferde toplu yetki tanımlamaları 
yapılarak yetkilendirmeler 
kolayca yönetilebiliyor. Lifebox 
Business’ta tüm işlemler 
kaydedilerek yerli sunucularda 
güvenle saklanıyor. Kurum 
yetkilileri gerekli durumlarda 
çeşitli raporlamalar oluştururken 
dosyalar üzerinde yapılan 
işlemleri de takip edilebiliyor.

Güvenli kurumsal 
e-postanın adresi YaaniMail
Türk mühendislerin geliştirdiği 
YaaniMail, Türkiye’den 7/24 
kesintisiz hizmet veren Turkcell 
Veri Merkezi kalitesiyle kurumlara 
güvenli ve kesintisiz e-posta 
sunuyor. Kurumsal ihtiyaçlara 
uygun hazırlanan iOS, Android 

uygulamaları ya da web 
üzerinden kolayca kullanılabilen 
servis sayesinde takvim 
gibi birçok özelliğe kolayca 
erişilebiliyor. Kolay erişim ve sade 
tasarımıyla öne çıkan YaaniMail, 
kurumsal müşterilerinin en çok 
ihtiyaç duyduğu araçları güvenilir, 
kolay ve ücretsiz bir şekilde 
sunuyor. E-postaların Turkcell 
Veri Merkezi’ndeki sunucularda 
şifreli saklandığı YaaniMail, ek 
bir ücret talep etmeden sunduğu 
beyaz-kara listeleme, karantina, 
antivirüs, antispam ve kurumsal 
imza gibi yetenekleriyle de ön 
plana çıkıyor. Kurumsal e-posta 
servisi YaaniMail, yerinde 
kurulum ya da bulut ile anında 
kullanılabiliyor. Web üzerinden 
erişilebilen Kurumsal Yönetim 
Paneli ile kullanıcılar, alan adlarını 
tanımlayıp e-posta hesaplarını 
kolayca oluşturmaya ve 
yönetmeye başlayabiliyor. Süreç 
içerisinde ihtiyaç duyulması 
durumunda destek ekipleri 
anında 7/24 hizmet sunuyor.
fizy Business ile işletmeler 
müzikte limit tanımıyor!
İşletmelerin toplu alanlarda 
müzik yayını yapabilmesini 

sağlayan fizy Business, özellikle 
perakende sektörünün önemli 
bir ihtiyacını karşılıyor. Örneğin, 
çalma listeleri ve işletmelere 
özel içeriklerle müşterilere 
tüm mağazalarda müzik 
dinletilebiliyor. fizy Business’ın 
merkezi kontrol özelliği ile ihtiyaç 
anında bütün mağazalar tek 
bir noktadan da yönetilebiliyor. 
Ezan modülü sayesinde müzik, 
doğru zamanda otomatik olarak 
durduruluyor. Müzik yayını 
devam ederken şarkı aralarına 
anons ve kampanyalar da 
eklenebiliyor.

Turkcell olarak, şirketlerin 
dijital çağın hızını yakalamaları, 
teknolojinin gücüyle iş 
verimliliğini yükseltmeleri 
ve rekabette öne geçmeleri 
adına ürün ve hizmet ağımızı 
her geçen gün genişletmeye 
devam edeceğiz. Ne de 
olsa İş teknolojide, teknoloji 
Turkcell’de...
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