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Sektör, uzaktan çalışma 
yeteneklerine ve kamuya açık 
bulutların kolaylaştırdığı diğer 
hizmetlere olan artan ihtiyaç 
nedeniyle gelirlerinin 2019’da 
243 milyar dolardan bu yıl 
258 milyar dolara yükseldiğini 
görecek. Hizmet olarak yazılımın 
(SaaS) sektördeki en büyük 
pazar segmenti olmaya devam 
etmesi beklenirken, hizmet 
olarak masaüstü (DaaS) bu yıl en 
önemli büyümeye sahip olacak ve 
%95,4’lük muazzam bir artışla 1,2 
milyar dolara ulaşacak.

Gartner, kullanıcıların uzak 
konumlardan ve cihazlardan 
kurumsal programlara güvenli 
bir şekilde erişmesine olanak 
tanıyan hizmet ile sektördeki bu 
büyümenin, uzaktan çalışmada 
bir sıçrama gören kuruluşlar 
için ucuz bir seçenek olarak 
konumlandığını söylüyor. Öte 

yandan SaaS’in 2020’de 104,7 
milyar dolara çıkacağı tahmin 
ediliyor. Bu, şirket içi yazılımdan 
abonelik tabanlı SaaS modellerine 
geçişin ve ayrıca salgın sırasında 
yeni iş birliği araçlarına duyulan 
ihtiyacın arttığını gösteriyor.

SaaS’den sonra ikinci en büyük 
pazar olan IaaS’in ise bu yıl %13,4 
büyüyerek 50,4 milyar dolara 
çıkması öngörülüyor. Gartner, bu 
büyümenin, dünyanın dört bir 
yanındaki kuruluşlar arasında 
eski altyapı işletim modellerinden 
uzaklaşma aciliyetini destekleyen 
ve giderek artan negatif 
küresel ekonomik görünüme 
bağlanabileceğini söylüyor.

Rapor, ekonomik kaygılara 
rağmen birçok bölgede bulut 
harcamalarının artmasıyla 
birlikte geliyor. Bununla birlikte, 
piyasalar yeniden açılmaya 

ve normal ekonomik faaliyete 
dönmeye başladığında daha fazla 
iyimser bir tablo öngörülüyor. 
Gartner Araştırma Başkan 
Yardımcısı Sid Nag’e göre genel 
bulut hizmetlerinin kullanımı, 
COVID-19 salgını sırasında 
CIO’lara iki farklı avantaj 
sunuyor: kullanımla birlikte 
maliyet ölçeği ve ertelenmiş 
harcamalar. Sid Nag, “CIO’lar, 
şirket içi veri merkezi kapasitesini 
artırmak veya geleneksel lisanslı 
yazılımları satın almak yerine 
bulut teknolojisini kullanarak 
önemli ölçüde daha az nakit 
yatırım yapabilirler. 2020’nin 
geri kalanında, uzaktan çalışma 
işlevselliğini genişleten kuruluşlar, 
artan kapasiteyi desteklemek için 
ölçeklenecek altyapıya ek olarak 
iş birliği yazılımına, mobil cihaz 
yönetimine, uzaktan öğrenime 
yönelik eğitim çözümlerine ve 
güvenliğe öncelik verecek.” diyor.

Genel bulut harcamaları ve gelirleri

Gartner’ın yeni verilerine göre, dünya çapındaki kamu hizmetleri sektörü 
2020’de %6,3 oranında büyüyecek.

2020’de artacak
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2020’nin ilk 16 haftasındaki 
veri merkezi ile ilgili önemli 
satın alma anlaşmaları, toplu 
anlaşma değerinin 15 milyar 
dolara yükselmesine yardımcı 
oldu. M Capital Group (MCG), 
satın almalar yoluyla uluslararası 
ağlarını genişleten tedarikçilerin 
ve yatırımcıların, yeni bir endüstri 
konsolidasyonu ve sermaye 
enjeksiyonunun başlangıcını 
işaret ettiğini tahmin ediyor.

MCG’nin rakamlarına göre, 
küresel veri merkezi endüstrisi 
önümüzdeki beş yıl içinde güçlü 
bir büyüme elde edecek ve %10 
ila %15 bileşik yıllık büyüme 
oranına (CAGR) ulaşacak. Bu 

büyümenin nedenleri arasında 
kamu ve özel sektördeki son 
kullanıcılardan gelen veri 
trafiğindeki artış, hem küçük 
işletmeler hem de büyük 
şirketler için dış kaynaklı 
veri uygulamalarına geçiş 
eğilimi, bağlantı ve bilgi işlem 
teknolojilerindeki gelişme ve ayrıca 
bulut teknolojilerine olan talepteki 
muazzam büyüme yer alıyor.

Asya Pasifik, Afrika ve Latin 
Amerika’da da gelişmekte olan 
pazarlar ortaya çıkarken, Avrupa 
ve Amerika Birleşik Devletleri 
gibi yerleşik pazarlar, güçlü 
büyüme potansiyeline ve yatırımcı 
ilgisine göre yatırım yapacak. 

Talep, ağırlıklı olarak büyük 
teknolojilerden ve ABD ve Çin’deki 
küresel bulut şirketlerinden geliyor. 
MCG, küresel kısıtlamaların 
verilere uzaktan erişim talebini 
artırmaya yardımcı olduğundan, 
sağlayıcıların ve son kullanıcıların 
bulut hizmetlerine daha fazla 
odaklanmaya başladığını 
belirtiyor. Bulut absorpsiyonu, 
ABD ve küresel pazarların 
giderek daha büyük bir yüzdesini 
alıyor ve sektör, yakında bulut 
sağlayıcılarıyla çalışmak için daha 
fazla fırsat görecek. Geleneksel 
perakende ortak yerleşim ve 
toptan satış pazarlarının da tüm 
bölgelerde önemli bir büyüme 
yaşaması bekleniyor.

geniş ekonomik ortamda daha güçlü
M Capital Group’un rakamlarına göre yatırımcılar ve geliştiriciler, veri 
merkezi endüstrisinin ekonomik beklentileri konusunda umutlu.

Veri merkezi pazarı 
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Galaxy Note20 ve 
Note20 Ultra
Samsung, Note20 ile şirket 
telefonlarının PC gücünü ve uzun 
süredir iş birliği içerisinde olduğu 
Microsoft ile derinleşen ilişkisini 
ön plana çıkararak telefonlarını 
daha güçlü hale getiriyor. Bu 
vizyon, Note20 ve Note20 Ultra’yı 
birinci sınıf özelliklere sahip bir 
cihaz yapıyor.

6,7 inç FHD+Super AMOLED 
60 Hz ekranıyla Note20, 8GB 
RAM+256 GB’a kadar dahili 
depolama ve 4.300mAh pil ile 
birlikte geliyor. Otomatik netleme 

destekli 10 megapiksel F2.2 
selfie kamerası bulunan ön 
kameraya, 64 megapiksel+12 
megapiksel arka kameralar eşlik 
ediyor. Microsoft ortaklığıyla 
hazırlanan ve Xbox oyunlarını 
internet üzerinden telefonlara 
getiren “Project xCloud” desteğini 
de taşıyan telefon, 5G uyumlu 
seçeneklerinin yanı sıra Türkiye 
dahil Avrupa pazarına Exynos 
990, diğer pazarlarda ise 
Snapdragon 865 Plus işlemciyle 
geliyor. 

Note20 Ultra ise 12GB’a kadar 
RAM, 512GB dahili depolama ve 
4.500mAh pil içeriyor. Note20’de 

de olduğu gibi cihaz, Türkiye’yi 
de içerisine alan Avrupa pazarına 
Exynos 990 diğer pazarlarda ise 
Snapdragon 865 Plus işlemciyle 
sunuluyor. 6,9 inç WQHD “120 
Hz” Dinamik AMOLED ekran 
üzerine kurulan Galaxy Note20 
Ultra, arkasında bir adet 
108 megapiksel, 2 adet 12 
megapiksel kameralardan oluşan 
üçlü bir kuruluma sahip. MicroSD 
de sunulan modelin önünde ise 
otomatik netleme destekli 10 
megapiksel F2.2 selfie kamerası 
yer alıyor. Project xCloud 
desteğini Note20 gibi barındıran 
Note20 Ultra’nın parmak izi 
sensörü ise ekrana entegre edildi.

dahil 5 yeni cihazını tanıttı!
Samsung, ürün ailesine iki yeni telefon, bir tablet, bir akıllı saat ve kulaklık 
eklediği yeni tüketici paketini duyurdu.

Samsung, Galaxy Note20
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Her iki cihaz da, öncekinden daha 
fazla doğruluk ve yanıt süresi 
sağlayan ve ana ekrana geri 
dönmek veya ekran görüntüsü 
almak gibi çeşitli günlük eylemleri 
kolaylaştıran gelişmiş bir S Pen ile 
geliyor.
 
Galaxy Tab S7 ve S7+
Samsung’un yeni ürünleri 
arasında bir tablet de bulunuyor. 
Galaxy Tab S7 gücünü, 
Snapdragon 865 Plus işlemciden 
alıyor. 6 GB RAM ve 128 GB 
dahili hafıza ile birlikte 8 GB 
RAM ve 256 GB dahili hafızalı 
modelleriyle gelen ürün, aynı 
zamanda 3.5 mm kulaklık 
yuvasına da sahip. HDR10+ 
teknolojisiyle kutusundan çıkan 
ve 120 Hz ekran yenileme 
hızıyla kullanıcıların dikkatini 
çekecek olan Galaxy Tab S7, S 
Pen ile birlikte geliyor. Bluetooth 
5 ve WiFi 6 teknolojilerini de 
destekleyen ürün, 45W hızlı şarj 
teknolojisini kullanıyor. Kamera 
tarafında da iddialı olan tablet, 
13 megapiksel ana kamera, 

5 megapiksel ultrageniş açılı 
ikinci kamera da kullanıyor. 4K 
çözünürlüğünde görüntü kaydı 
alabilen ürünün ön yüzünde de 
1080p 30 fps video kaydı alabilen 
bir kamera bulunuyor. 11 inç’lik 
ekran büyüklüğüne sahip olan ve 
8000 mAh kapasiteli bataryadan 
enerjisini alan Galaxy Tab S7, 
yaklaşık 500 gram ağırlığında.

Bir üst segmentte bulunan 
Galaxy Tab S7 Plus’ın en büyük 
farkı ise 12.4 inç’lik daha büyük 
bir ekran kullanması ve 10090 
mAh kapasiteli bataryadan enerji 
alması.
 
Galaxy Watch3
Bu yeni akıllı saat, popüler Galaxy 
Watch Active 2’yi takip ediyor 
ve öncekinden daha büyük bir 
ekrana ve daha ince bir gövdeye 
sahip. 120’den fazla farklı 
evde eğitim programı bulunan 
Galaxy Watch3 düşmeleri 
algılayabiliyor, zaman içinde 
oksijen doygunluğunu ölçebiliyor 
ve izleyebiliyor.

Galaxy Buds Live
Samsung’un yeni kablosuz 
kulaklığında 12 mm hoparlör, 
bir bas kanalı, üç mikrofon ve 
bir Ses Alım Ünitesi bulunuyor. 
Rahat dinleme ve kulaktan dışarı 
çıkmamayı sağlayan tasarımıyla 
Buds Live, Aktif Gürültü Önleme 
özelliği de sunuyor.
 
Galaxy Z Fold2
Galaxy Z Fold’un ilk sürümüyle 
ilgili kullanıcılardan geri bildirim 
alan Samsung, ürününü yeniledi. 
Uçtan uca iki adet Infinity-O 
ekranla birlikte gelen Galaxy 
Fold2 7,7 inç 120 Hz iç OLED 
ekrana, 6,3 inç kapak ekranına, 
5G destekli Snapdragon 865 
Plus yonga setine ve 5 kameraya 
sahip. Bu kameralardan üçü 
arka tarafta, 2’si ise ön tarafta 
bulunuyor. Cihazın arka tarafında 
12 megapiksel ana kamera, 
64 megapiksel telefoto ve 12 
megapiksel ultra geniş açılı lens, 
ön tarafında ise 10 megapiksel 
selfie kameraları yer alıyor.
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International Data Corp. (IDC) 
tarafından yürütülen ankette 
işletmelerin %60’ı bu yıl herhangi 
bir değişiklik beklemediğini 
veya harcamalarını artırmayı 
beklediğini belirtirken kalan 
%40’lık kesim, COVID-19 
nedeniyle harcamaların 
azalacağını öngörüyor. Ancak, 
işletmelerin çoğu önümüzdeki 
yılın başlarında ekonomik bir 
iyileşme bekliyor ve üçte ikisi 
2021’de altyapı harcamalarını 
artıracaklarını düşünüyor.

Anket, BT harcamalarındaki 
büyümenin yapay zeka, veri 
analizi, nesnelerin interneti ve veri 
güvenliği gibi yeni iş yüklerinin 
ortaya çıkmasıyla tetiklendiğini 
ortaya koydu. BT harcamalarından 
kazançlı çıkanlar ise Google gibi 
bulut sağlayıcıları ve “kullandıkça 

öde” fiyatlandırma modelleri 
sunarak çoklu bulut stratejisiyle 
müşterilerin dahili verilerini daha 
iyi yönetmelerine olanak tanıyan 
Amazon Web Services, Microsoft 
ve IBM gibi rakipler olacak.

IDC, BT yazılımları, donanımları 
ve hizmetlerine yönelik küresel 
harcamaların bu yıl 1,3 trilyon 
doları aşacağını ve bir önceki yıla 
göre çift haneli olarak artacağını 
tahmin ediyor. Analist firması, 
büyümede yazılım hizmetlerinin 
ana itici güç olduğunu söylüyor. 
DevOps ve SecOps veya güvenlik 
operasyonları araçlarının bu 
yıl küresel BT harcamalarının 
%43’ünü veya 571 milyar doları 
karşılaması bekleniyor. Donanım 
harcamaları, yatırımların üçte 
birini oluşturarak 435 milyar 
dolara ulaşırken, yazılım 

harcamaları 315 milyar dolara 
veya harcama bütçelerinin 
%24’üne ulaşacak. IDC, 
önümüzdeki beş yıl içinde BT 
harcamalarını artırmayı beklediği 
ve Third platform adını verdiği 
başka bir eğilimi de özetledi. 
Third platform, IDC’nin 5G 
kablosuz dağıtımları tarafından 
yönlendirilecek veri üreten mobil 
ve sosyal medya hizmetlerini 
kapsayacak şekilde bulut ve 
büyük verinin ötesine geçeceğini 
söylediği bir çerçevedir. Platform 
ayrıca yapay zeka, nesnelerin 
interneti, yeni nesil güvenlik, 
artırılmış/sanal gerçeklik, robotik 
ve 3D baskı gibi inovasyon 
hızlandırıcılarını da içeriyor. 
IDC’ye göre, inovasyon hızlandırıcı 
büyüme oranlarının önümüzdeki 
beş yıl içinde %17 ile en yüksek 
seviyede olması bekleniyor.

teknoloji harcamaları üzerindeki 
etkisini şimdiden ortaya koyuyor
COVID-19 salgınının BT bütçelerini nasıl etkileyeceği konusunda Google 
tarafından yaptırılan yeni bir çalışmaya göre, işletmeler bu yıl harcamalarını 
artırmayı planlıyor.

COVID-19 
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Amazon.com, Federal İletişim 
Kurulu’nun Project Kuiper’a 
düzenleyici onay vermesinin 
ardından planlanan yatırımı 
ayrıntılı olarak açıkladı. 
Amazon’un planı, dünyanın 
karasal ağlar tarafından yetersiz 
hizmet verilen veya kullanılmayan 
bölgelerinde bağlantıyı 
iyileştirmek için internet 
uydularını kullanmayı kapsıyor. 

Geleneksel internet uyduları 20 
bin milden daha yüksek irtifalarda 
uçarken Amazon, takımyıldızını 
Dünya’nın sadece birkaç yüz mil 
yukarısına yerleştirmeyi öneriyor. 
Artan bu yakınlık, kullanıcılar 
için daha düşük gecikme süresi 
sağlayacak ve uyduların daha 
kısa bir mesafeye taşınması 
gerekeceğinden potansiyel olarak 
fırlatma maliyetlerini düşürecek.

Amazon, alçak yörüngede bir 
internet ağı kurma arayışında 
yalnız değil. Bilindiği üzere 
SpaceX de Starlink adlı rakip 
bir takımyıldız inşa ediyor ve 
şimdiden 500’den fazla uyduyu 

fırlattı. Amazon ise en az 578 
Project Kuiper uydusu yörüngede 
olduğunda, müşterilerine ilk 
geniş bant hizmetlerini sunmaya 
başlamayı planlıyor. FCC kuralları, 
şirketin planladığı 3 bin 236 
uydu filosunun yarısını 30 
Temmuz 2026’ya kadar ve diğer 
yarısını da sonraki üç yıl içinde 
konuşlandırmasını gerektiriyor.

Amazon’un proje için 10 milyar 
dolardan fazla bütçe ayırması, 
yöneticilerin takımyıldızını 
bir an önce tamamlamak 
istediğini gösteriyor. Amazon 
bir blog yazısında “Bu yatırım, 
Amerika Birleşik Devletleri 
çevresinde kârlı işler ve altyapı 
yaratacak, yer ağımızı kuracak 
ve ölçeklendirecek, uydu testi 
ve üretimi hızlandıracak ve hızlı, 
güvenilir geniş bandı dünyanın 
her yerinden topluluklar için 
erişilebilir kılarak uygun fiyatlı 
bir müşteri terminali sunmamıza 
izin verecek.” şeklinde yazdı. 
Project Kuiper Teknoloji Başkan 
Yardımcısı Rajeev Badyal da 
yatırım hakkında yaptığı bir 

açıklamada, “Müşteriler için 
makul bir fiyata hızlı, güvenilir 
geniş bant sunmak için inanılmaz 
miktarda icat yapıyoruz.” dedi.

Amazon’a yeni ortaya çıkan uzay 
tabanlı internet pazarına giriş 
sağlamanın yanı sıra Project 
Kuiper, şirketin Amazon Web 
Services bulut yan kuruluşunu 
da güçlendirebilir. AWS kısa süre 
önce uzay sektörüne hizmet etmek 
için özel bir birim oluşturmuştu. 
Öyle ki hizmet, uydu operatörleri 
için isteğe bağlı yer istasyonları 
sunuyor. AWS, Amazon’un 
başlangıçta dahili kullanım için 
oluşturduğu altyapı teknolojilerini 
ürünleştirme çabalarından doğdu. 
Benzer şekilde, şirketin Project 
Kuiper’ın bir parçası olarak 
geliştireceği bazı yeni teknolojiler, 
muhtemelen yeni havacılık iş 
birimi aracılığıyla müşterilere 
sunulabilir. En azından Amazon’un 
girişimden edindiği mühendislik 
deneyimi, AWS’in uzay sektöründe 
hedeflediği ürünler için geliştirme 
yol haritasına bilgi vermeye 
yardımcı olabilir.

Amazon, geçtiğimiz yıl 3 bin 236 internet uydusunu alçak Dünya 
yörüngesine yerleştirmek için duyurduğu girişim Project Kuiper’a 10 milyar 
dolardan fazla yatırım yapacak.

Amazon 
alçak yörüngeli 
internet uydularına 
10 milyar dolar 
yatırım yapacak
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5G, 
perakende 
alanında 
yaratıcı 
bir rekabet 
oluşturacak!

“Hız ve süreklilik, 
mağazacılık ve tedarik 
zinciri süreçlerimizin 
olmazsa olmazı.” 
diyen A101 CTO’su 
Orhan Dağlıoğlugil, 
5G teknolojisinin kendi 
alanlarında yaratıcı 
bir rekabet ortamı 
oluşturacağını söyledi 
ve ekledi: Online ve 
mobil ticarette, müşteri 
hizmetlerinde, mobil 
raporlama ve iş zekası 
kullanımında da 
fırsatlar oluşacak!
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pandemi dönemi ve sonrasını 
konuşurken, kendisinden 2021 
planlarını da dinledik...

Altyapınızın 
yönetiminde teknolojiyi 
nasıl kullanıyorsunuz? 
Özellikle göreviniz 
itibariyle bu kadar 
parçalı bir yapıyı 
koordine etmek zor 
olsa gerek...
9 bin 500 mağaza, 51 
depo ve 55 bin personel 
ile Türkiye’nin en büyük ve 
yaygın perakende firmasıyız. 

Bilkent Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun olduktan sonra aynı 
yerde yüksek lisans eğitimini 
de tamamlayan A101 
CTO’su Orhan Dağlıoğlugil, 
profesyonel hayata Eczacıbaşı 
Topluluğu’nda adım attı. 
Sonraki yıllarda SAP, HP ve 
Siemens Business Services’ta 
farklı görevlerde bulunan 
Dağlıoğlugil, A101’in içinde yer 
aldığı Turgut Aydın Şirketler 
Grubu’na 2007 yılında Bilgi 
Sistemleri ve Tedarik Zinciri 
Direktörü olarak katıldı. Aydın 
Örme, English Home ve 
Memorial Sağlık Grubu’nda 3 
yıl görev yaptıktan sonra 2010 
yılında A101’de Operasyon 
Komitesi Üyesi ve CIO olarak 
görev yapan Orhan Dağlıoğlugil, 
500 mağaza ile başlayan bu 
heyecanlı yolculuğunda hem 
operasyonda hem de teknoloji 
alanında sorumluluklar alırken, 
2019 yılına kadar 7 bölge, 
1.200 mağaza ve pek çok 
projenin liderliğini üstlendi.

2019 yılından beri A101’de 
CTO olarak görevine devam 
eden Dağlıoğlugil ile şirketin 
dijital dönüşüm vizyonunu, 

Sektörün dinamizmine ilave 
bu büyüklüğün getirdiği ek 
zorluklar ve fırsatlar sürekli 
var. Teknolojiyi kullanırken 
A101 içinde çekirdek ve yetkin 
bir ekip tutarak, karar alma 
mekanizmalarını hızlı bir şekilde 
çalıştırmayı hedefliyoruz. 
Alanında başarılı olan uzman 
firmalar ile çalışıyor, mümkün 
olduğu kadar hazır uygulama/
ürün, dış kaynak kullanımı 
ve danışmanlık hizmetlerini 
kullanıyoruz, böylece hem esnek 
hem de çevik bir organizasyon 
olmaya çalışıyoruz.

Teknolojiyi 
kullanırken A101 
içinde çekirdek 
ve yetkin bir ekip 
tutarak, karar alma 
mekanizmalarını 
hızlı bir şekilde 
çalıştırmayı 
hedefliyoruz



EYLÜL 2020 - İŞTE TEKNOLOJİVİZYON11 

ve planlama uygulamalarımızı 
adapte ettik ve müşterilerimizi 
mağazalarımızda dolu 
dolu karşıladık. Ekibimiz, 
tedarikçilerimiz ve iş 
ortaklarımız bu süreçte çok 
yoğun çalıştılar. Dünyadaki 
örneklere baktığımızda, sadece 
şirket olarak değil sektör 
olarak da başarılı olduğumuzu 
düşünüyorum. Türkiye’nin 
en çok noktasında yer alan 
firma olarak her seviyede 

Sektörümüzde ve teknolojideki 
gelişmeleri yakından takip 
ediyor, pek çok konuda 
Türkiye’de ilk veya öncülerden 
olmaya çalışıyoruz. Bu 
konuda oldukça başarılı bir 
ekibiz, ama bunu konuşmayı 
pek tercih etmiyoruz. Altını 
çizmek istediğim bir konu 
da hissedarlarımızın, “Bilgi 
Teknolojisini” stratejik ve 
rekabetçi avantaj yaratan 
öncelikli alan olarak belirlemiş 
olması. Bu bizim yatırım ve 
yeni projelerdeki enerjimizi 
ve cesaretimizi üst seviyede 
tutuyor.

COVID-19 döneminde 
süreci nasıl yönettiniz, 
dijitalleşme noktasında 
mevcut yatırımlarınızda 
değişimler oldu mu?
Öncelik olarak çalışan ve 
müşteri güvenliğini sağlayacak 
önlemleri ve süreçleri hızla 
uygulamaya aldık. Çalışma 
gün ve saatleri değişen 
mağazalarımızda, oldukça inişli 
çıkışlı ve içeriği değişen talebi 
karşılamak için tedarik zinciri 

yöneticimizin sahada olduğu 
bir yapımız var, seyahat kısıtları 
gibi sebeplerle aksayan bu 
süreçte iyi çalışan iletişim 
altyapısı, anlık ve periyodik 
aldığımız veriler ve mobil 
uygulamalarımız ile hızlı kararlar 
alabildik. Ayrıca personel ve iş 
ortaklarımızın verimli ve güvenli 
çalışması için video toplantı 
uygulamaları, siber güvenlik 
yazılımları gibi ek yatırımlar 
yaptık.

Türkiye’nin en çok 
noktasında yer alan 
firma olarak her seviyede 
yöneticimizin sahada 
olduğu bir yapımız var, 
seyahat kısıtları gibi 
sebeplerle aksayan 
bu süreçte iyi çalışan 
iletişim altyapısı, anlık 
ve periyodik aldığımız 
veriler ve mobil 
uygulamalarımız ile hızlı 
kararlar alabildik
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geçirmeyi planladığımız ve 
çok önem verdiğimiz A101 
Kapıda uygulamasını; “aynı 
gün, istenen saat aralığında, 
en yakın mağazadan adrese 
soğutuculu araçlarla teslim 
hizmetini” hızlandırarak Nisan 
ayında başlattık. Eylül itibariyle 
81 ilde bu hizmeti veriyoruz 
ve çok güzel tepkiler alıyoruz. 
Pandemi döneminde değişen 
müşteri alışkanlıkları bu pazarı 
2-3 yıl ileri taşıdı, bunun 
farkında olarak yatırımlara ve 
ilave hizmetler sunmaya devam 
edeceğiz.

COVID-19 sürecinde 
teknoloji işinize 
nasıl yardımcı oldu? 
Online mağazacılık 
süreçlerinizdeki 
değişimleri ve bugün 
geldiğiniz noktayı 
merak ediyoruz.
Online mağazacılığa 2018 
sonunda Türkiye’de başlayan 
ilk indirim marketi olduk ve 
hızla büyüyoruz. COVID-19 
sürecinde bu daha da hızlandı, 
ciddi bir talep artışı yaşadık. 
Müşterilerimiz bizden bir 
numaralı teklifimiz olan 
ucuzluk kadar çeşit de talep 
ediyorlar. Online mağazacılıkta 
müşterilerimize İstanbul’daki 
depomuzdan, mağazalardaki 
ürünlerimize göre daha çok 
çeşit içeren bir ürün portföyünü 
kargo ile yolluyoruz. Online 
mağazacılığın artışıyla birlikte 
aylık 11 milyon ziyareti geçerek 
en çok ziyaret edilen market 
olduk, bu trafiğin yüzde 83’ü 
mobil kanaldan geliyor. Aylık 
ziyaret sayısında e-ticaret 
sitelerinde ilk yirmide yer 
alıyoruz. Bu hizmete ek 
olarak 2020 yazında hayata 

Pandemi ve sonrasında 
yeni nesil teknolojilerin 
dijital süreçlerinizdeki 
etkileri arttı mı?
Bu artışın olduğunu ve devam 
edeceğini çok net görüyoruz. 
Mağazalarda ödeme sürecinde 
paraya hatta herhangi 
bir objeye temas edilmek 
istenmeyen bir dönemde, 
son iki yıldır yoğun olarak 
çalıştığımız alternatif ödeme 
çözümleri müşterilerimize 
çok yardımcı oldu. Sanal veya 
fiziksel olarak alabildiğiniz, 
birden fazla alışverişte 

Online 
mağazacılıkta 
müşterilerimize 
İstanbul’daki 
depomuzdan, 
mağazalardaki 
ürünlerimize göre 
daha çok çeşit 
içeren bir ürün 
portföyünü kargo 
ile yolluyoruz
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mağazalarımızda bir ödeme 
yöntemi olarak kullanılmaya 
başlaması çalışmaları son 
aşamada. İş birliklerimiz 
bunlarla da sınırlı değil. 
Turkcell’i stratejik bir iş 
ortağımız olarak görüyoruz.

Türkiye’de ve dünyada 
merakla beklenen 
5G teknolojisi, 
perakende sektörü 
ve sektör özelinde 
de A101 açısından 
düşünüldüğünde 
süreçlerinizi nasıl 
etkileyecek?
Hız ve süreklilik mağazacılık ve 
tedarik zinciri süreçlerimizin 
olmazsa olmazı, 5G teknolojisi 
bizim alanımızda da yaratıcı bir 
rekabet ortamı oluşturacak. 
Takip edemediğimiz veya 
maliyetlerden dolayı tercih 
etmediğimiz bazı verileri, IoT 
projelerini, diğer perakende 
sektörlerinde uygulanan ama 
gıda perakendesine henüz 
gelmemiş bazı uygulamaları 
hayata geçirme fırsatları 
olabilecek. Online ve mobil 
ticarette, müşteri hizmetlerinde, 
mobil raporlama ve iş zekası 
kullanımında da fırsatlar 
oluşacak.

Makine öğrenimi, 
yapay zeka gibi 
yenilikçi teknolojileri 
çok sık konuşuyoruz. 
Bu noktada; Türkiye’de 
tamamen insansız 
mağazaları ne zaman 
görebileceğiz?
Bu teknolojiler gerçekten 
çok hızlı gelişiyor ama bunu 
uygulayabilen uzmanlar o kadar 
çabuk yetişmiyor, pazarda 
önemli bir kaynak eksiği var. 
Amazon Go mağazasından 
alışveriş yapma fırsatım oldu, 
güzel bir müşteri deneyimi. 
Benzerlerini Alibaba gibi 

harcayabildiğiniz, başkaları 
ile paylaşbildiğiniz ve tekrar 
yükleyip kullanabildiğiniz 
A101 Hediye Kart müthiş bir 
talep gördü. Mağazalarımızda 
tamamladığımız alternatif 
ödeme yöntemleri ve temassız 
ödeme altyapısı ile sadece 
banka ve kredi kartları ile değil 
BKM Express, FastPay gibi 
alternatif ödeme sistemleri 
ile de güvenli alışveriş fırsatı 
sunduk. İstanbul’da İBB 
Sosyal kart kullanımı, İBB 
kart doldurma ve harcama 
hizmetleri de pandemi 
sürecinde hızla hayata aldığımız 
uygulamalar oldu.

Peki Turkcell ile neler 
yapıyorsunuz, hangi 
alanlarda Turkcell 
ekibinin desteklerini 
alıyorsunuz?
Turkcell ile uzun yıllara dayanan 
bir iş birliğimiz var, 9 bin 
500 mağazamızın iletişim 
altyapısı ve sahadaki binlerce 
mobil cihaz Turkcell iletişim 
altyapısını kullanıyor. Turkcell 
veri merkezinde pek çok 
kritik uygulama altyapımız var 
ve bu 2021 yılında daha da 
artacak. Paycell uygulamasının 

firmalarda da görüyoruz. 
Müşteriler için aslında bu çok 
yeni bir kavram mı? Kasiyersiz 
kasalar, mobil cihazdan 
ürün barkodlarını okutarak 
self-checkout yapma gibi 
daha ekonomik uygulamalar 
mevcut. Hatta gelişen yiyecek 
ve içecek otomatlarını da 
unutmamak lazım. Pilot 
uygulama veya reklam amaçlı 
tamamen insansız mağazaları 
yakında görebiliriz ama 
Türkiye’de yaygınlaşması için 
süreye ihtiyacımız var diye 
düşünüyorum.

Dijitalleşmenin 
Türkiye’deki ani yukarı 
ivmesi ile birlikte 
2021 planlarınız nasıl 
olacak?
Bu ivme son derece net, 
biz de takip etme gayreti 
içindeyiz. Pek çok konuda 
3-4 yıllık yol 6 ayda alındı. 
A101’de dijital dönüşümü 2 
yıldır yoğun şekilde planlıyor 
ve uyguluyoruz, bu hem 
mağazalarımız hem de online 
kanallar için geçerli yani 
müşteriye dokunduğumuz 
her noktada. Ticaret Bakanlığı 
verilerine göre 2020 ilk 6 ay 
e-ticaretin genel ticarete oranı 
yüzde 14,2 olarak açıklandı, 
bu rakam geçen yıl yüzde 8,4 
idi. Gıda-süpermarket ise aynı 
dönemde yüzde 434 arttı. 
2021 ve sonrası planlarımızda 
e-ticaret ve A101 Kapıda çok 
önemli bir yer tutuyor. Her gün 
daha fazla dijitalleşen müşteri 
profilini yaygın fiziksel yapımızla 
kucaklamak bizim için çok 
önemli. Bu kararın doğal bir 
devamı olarak büyük veriyi 
kullanmak, müşteriye ulaşmak 
ve verimlilik için makine 
öğrenimi, yapay zeka ve büyük 
veri projelerimizi planlıyoruz. 
Alternatif ödeme sistemleri ile 
ilgili de yeni projelerimiz var.

9 bin 500 
mağazamızın 
iletişim altyapısı ve 
sahadaki binlerce 
mobil cihaz Turkcell 
iletişim altyapısını 
kullanıyor. Turkcell 
veri merkezinde pek 
çok kritik uygulama 
altyapımız var ve bu 
2021 yılında daha da 
artacak!
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DaeHyun Kim, Sogang Üniversitesi 
Ekonomi bölümünden lisans 
diplomasını aldıktan sonra 
Kore Yüksek Bilim ve Teknoloji 
Enstitüsü’nden İşletme yüksek 
lisans derecesini tamamladı. 1989 
yılında Samsung ailesine katılan 

Kim, 27 yılını geçirdiği Samsung’ta 
Avrupa’daki çeşitli birimlerde 
görev aldı. 2004-2009 yılları 
arasında Almanya operasyonunda 
direktörlük görevinde bulunan 
DaeHyun Kim, 2010-2011 yılları 
arasında Samsung Electronics 

Macaristan Başkanı olarak 
görevine devam etti. Ardından, 
Samsung Electronics Görüntü 
Birimi (Visual Display) Avrupa 
ve Bağımsız Devletler Topluluğu 
bölgesi ürün pazarlama grubunun 
Başkan Yardımcısı olarak satış ve 

Yeni normalde mobil teknolojilerin kritik bir role sahip olduğunu vurgulayan 
Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, “Kullanıcıların 
kendileri için mükemmel cihazı bulmalarını her zamankinden daha kolay 
hale getirmek üzere Galaxy cihaz portföyümüzü çeşitlendirdik.” dedi.

Yeni Samsung cihazları ile yeni 
normalde hayatı dolu dolu yaşama 
gücü sunuyoruz!
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evde bir şeyler yapmaları gerekiyor; 
evde çalışmaları, video görüşmesi 
yapmaları gerekiyor. Dolayısıyla bu 
tür cihazlara ihtiyaçları var. Bunun 
sonucunda da cep telefonları, 
bildiğiniz gibi spor fonksiyonuna 
sahip olan akıllı saatler de dâhil 
olmak üzere, bu yeni teknolojiler 
son derece olumlu yönde 
etkilendi. Evde olduğunuzda, 
evde çalıştığınızda ve bu şekilde 
evden iletişim kurduğunuzda, 
bu salgın çalışma hayatının 
paradigmasını da değiştiriyor. 
Salgın ile birlikte birçok insanın 
özel ve profesyonel hayatında 
değişiklikler oldu. Bütün firmalar 
sürecin gerektirdiği gibi önlemler 
ve tedbirler alarak çalışmalarına 
devam etti. Beklentileri ve 
ihtiyaçları karşılamak adına doğru 
adımları atmak önemli hale geldi. 
Özellikle birçok firma uzaktan 
çalışma modeline geçiş yaptı. 
Bu çalışma yöntemi, işletmelere 
maliyetleri düşürme konusunda 

pazarlama faaliyetlerini yönetti. 
Samsung’un İtalya, Macaristan ve 
Almanya operasyonlarında önemli 
başarılara imza atan DaeHyun Kim, 
1 Ocak 2016 itibarıyla Samsung 
Electronics Türkiye Başkanı olarak 
görevine devam ediyor. 

COVID-19’un sektöre, kurumsal 
hayata yansımaları ve Samsung’un 
kurumsal çözümleri hakkında İŞTE 
Teknolojiye demeç veren DaeHyun 
Kim ile, yakın zamanda tanıtılan 
Note20 ailesine dair çarpıcı 
detayların da yer aldığı keyifli bir 
söyleşi gerçekleştirdik...

COVID-19 döneminde 
dijitalleşmenin önemini 
her sektör kuşkusuz 
hissetti. Pandemi 
sonrasında değişen 
kurumsal hayatı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
İçinde bulunduğumuz pandemi 
dönemi, insanların yaşamına yeni 
dinamikler getiriyor. Yani pandemi, 
bizim bakış açımıza göre insanlığın 
yaşam ritminde yeni bir dalga 
yarattı. Bu iş yapma biçimimizi de 
etkiliyor. Bu nedenle mobil cihaz, 
tablet ve saatler gibi cihazların 
gerçek değeri insanlar tarafından 
anlaşılmaya başlandı. İnsanların 

birçok fırsat da sunuyor. Bunun 
yanı sıra çalışanlar nezdinde de 
birçok avantaj bulunuyor. Biz 
de sahip olduğumuz öngörü 
ve tecrübe sayesinde bu 
değişikliklere kolaylıkla adapte 
olurken sunduğumuz cihazlarla bu 
dönüşüme destek oluyoruz.

Bu değişime 
adapte olma 
noktasında Samsung 
ürünlerini nasıl 
konumlandırırsınız?
Ben bu dönemi “Yeni Normal” 
olarak görüyorum ve teknoloji, 
özellikle de mobil teknoloji bu 
süreçte kritik bir role sahip. Sadece 
birkaç ayda hayatlarımızın hayal 
edilemez şekillerde değiştiğini 
gördük. Teknoloji endüstrisinin 
liderleri olarak, toplumun 
ilerlemeye devam etmesine 
yardımcı olma konusunda özel bir 
sorumluluğumuz var ve şimdi buna 
gerçek bir aciliyet duygusu da 

Birçok firma uzaktan 
çalışma modeline 
geçiş yaptı. Biz de 
sahip olduğumuz 
öngörü ve tecrübe 
sayesinde bu 
değişikliklere 
kolaylıkla adapte 
olurken sunduğumuz 
cihazlarla bu 
dönüşüme destek 
oluyoruz
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gerçek bir hayat kurtarıcı haline 
geldi. Son altı ayda, ürünlerimizi 
muazzam şekilde yeniledik ve Ar-
Ge’ye büyük yatırımlar yaptık.

İkincisi açık iş birliği. Birlikten 
kuvvet doğar. Son birkaç ay, bu 
atasözünün doğruluğunu defalarca 
kanıtladı. Her zaman müşterilerimiz 
için yeni deneyimler yaratmak 
amacıyla hep beraber çalışmamız 
gerektiğine inandık. Ayrıca 
ortaklıkların gücüne de inanıyoruz 
çünkü start-up’lar, geliştiriciler ve 
yerel topluluklarımız dahil herkesin 
hayallerine ulaşma şansına sahip 
olmasını istiyoruz. Samsung’da, 
nereden gelirlerse gelsin en iyi 
fikirleri pazara sunmaya devam 
edeceğiz. Sonuçta, gerçekten de 
birlikte daha güçlüyüz.

Üçüncüsü ise operasyonel 
çeviklik. Hızla değişen dünyamızda 
çeviklik çok önemli. Yeni 
gerçekliğimizin dayattığı değişimin 
muazzam hızı, operasyonel çeviklik 

eklendi. Birçok insan, onlara yeni 
iletişim yolları, yeni çalışma yolları 
ve yeni bağlantı kurma yolları 
sunacağımız konusunda bize 
güveniyor. Bu nedenle Samsung 
Mobil’in geleceğini planlarken 
odaklandığımız üç stratejik 
önceliği paylaşmak istiyorum. 
Bu öncelikler Samsung’un 
günümüze kadarki duruşuyla da 
paralel şekilde, cesur ve yenilikçi 
olmaktı. Konfor alanımızda kalmak 
yerine risk alıyor ve hızlı hareket 
ediyoruz. Başkalarını beklemek 
yerine sektörün geri kalanına yön 
veriyoruz. Bu zor dönemlerde dahi, 
bu temellerin olması gerektiği yere, 
yani müşterilerimize odaklanmaya 
devam etmemizi sağlayacağını 
biliyorum.

Bunlardan ilki anlamlı yenilikler. 
Samsung’da her yeniliği net bir 
amaç doğrultusunda yaratıyoruz: 
Hayatınızı daha iyi ve daha kolay 
hale getirmek. Salgının hepimizin 
önüne birçok sınır koyduğu bir 
dönemde, teknoloji bizi daha 
büyük bir dünyaya bağlayan 
bir köprüye dönüştü. Özellikle 
mobil cihazlar, birçok insanın 
evden çalışmasının ve birbiriyle 
bağlantıda kalmasının tek yolu, 

ihtiyacını beraberinde getirdi: 
Eğilimleri öngörerek ve yarın için 
kararlı adımlar atarak, kaynakları 
doğru önceliklendirme ve bugün 
verimli olma yeteneği. Bu çeviklik, 
aynı zamanda Galaxy Unpacked 
etkinliğimizde tanıtacağımız güçlü 
cihazları ve bu cihazlarla bağlantılı 
deneyimleri hayata geçirmemizi 
sağlayan şey. İnsanların, çeşitli 
yaşam tarzlarına yönelik olarak iş, 
oyun ve farklı görevler için optimize 
edilmiş cihazlar istediklerini ve 
bu cihazlara ihtiyaç duyduklarını 
gördük.

Samsung’un kurumsal 
taraftaki ürün, hizmet, 
servis ve bilgi güvenliği 
adına sağladığı 
çözümlerden sektörel 
bazda bahsedebilir 
misiniz?
Samsung, mobil ve giyilebilir 
ürünlerinde hazır gelen Knox 
güvenlik platformu ile hem 
kurumsal müşterilerimize hem 

Samsung, mobil 
ve giyilebilir 
ürünlerinde 
hazır gelen Knox 
güvenlik platformu 
ile hem kurumsal 
müşterilerimize 
hem de bireysel 
kullanıcılarımıza 
savunma sanayi 
seviyesinde güvenli 
bir mobil dünya 
sağlıyor
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sunacağımız konusunda bize 
güveniyor. Geçtiğimiz günlerde 
gerçekleştirdiğimiz Galaxy 
Unpacked etkinliğinde beş yeni 
güçlü cihazı tanıttık. Bu cihazlar, 
nereye gidersek gidelim sorunsuz 
ve aralıksız şekilde süren yeni 
mobil deneyimlerin yaratıcısı olma 
vizyonumuzu ortaya koyuyor. 
“Senin kadar güçlü” mottosuyla 
geliştirdiğimiz bu cihazlar işte, 
evde ya da dışarıdayken veya 
oyun oynarken, gücü kusursuz 
işlevsellik ile birleştiriyor. Yeni 
Normalde, elinizdeki (kulağınızdaki 
ve bileğinizdeki) bu cihazlarla 
hayatı dolu dolu yaşama gücüne 
sahip olabileceksiniz. Buna yönelik 
olarak, en sevilen özelliklerimizden 
bazılarını geliştiriyor ve tüketicilere 
değişen dünyamıza uyum 
sağlamaları için ihtiyaç duydukları 
esnekliği sağlayan yepyeni 
inovasyonlarımızı tanıtıyoruz. İşte 
bu nedenle, tüketicilerin kendileri 
için mükemmel cihazı bulmalarını 
her zamankinden daha kolay 
hale getirmek üzere, Galaxy cihaz 
portföyümüzü çeşitlendirdik. 

Dolayısıyla, sosyal deneyimleri ve 
eğlenceyi önceliklendiren ve akıllı 
telefonları kendilerini ifade etme 
ve başkalarıyla bağlantı kurma 
aracı olarak görenler için Galaxy 
S serimiz var. Üretkenliğe ve bir 
üst seviye performansa öncelik 
veren ve cihazlarını işte ve oyunda 
daha fazlasını başarmanın bir aracı 
olarak görenler için de Galaxy Note 
serimiz var. Note20 ailesi şimdiye 
kadarki en güçlü Note serimiz. 
Mobil oyunların en iyileriyle birlikte 
bilgisayarın gücünü kullanıcıların 
avucuna getiriyor. Cihazın iki 
versiyonu bulunuyor: Galaxy 
Note20 Ultra ve Galaxy Note20. 
Note20 Ultra, Note serisinin sadık 
kullanıcıları için tasarlandı. En 
yüksek güç ve üretkenliği bekleyen 
tüketiciler için şimdiye kadarki 
en iyi mobil ekranımıza ve en hızlı 
işlemcimize sahip. Note20 serisi, 

de bireysel kullanıcılarımıza 
savunma sanayi seviyesinde 
güvenli bir mobil dünya sağlıyor. 
Aynı zamanda binlerce cihazı 
dakikalar içerisinde ihtiyaca göre 
özelleştirme, yönetme ve destek 
verebilme imkânı sunuyor. Xcover 
Pro, Tab Active gibi dayanıklı 
ürünlerle birlikte de zorlu şartlarda 
kullanabilecekleri ürünler, uzatılmış 
garanti ve genişletilmiş teknik 
destek hizmetleri sayesinde 
sektördeki ihtiyacı karşılıyor.

Yakın zamanda 
Note20 ailesi tanıtıldı. 
Bu kapsamda yeni 
Samsung ürünleri 
kurumsal müşterilere 
ne gibi yenilikler 
sunuyor, hayatlarını 
nasıl kolaylaştırıyor?
Yukarıda da ifade ettiğim üzere 
teknoloji endüstrisinin liderleri 
olarak, toplumun ilerlemeye 
devam etmesine yardımcı 
olma konusunda özel bir 
sorumluluğumuz var. Birçok 
insan, onlara yeni iletişim 
yolları, yeni çalışma yolları ve 
yeni bağlantı kurma yolları 

daha erişilebilir bir Note deneyimini 
yaşamak isteyen, ancak yine 
de verimliliklerini en üst düzeye 
çıkarmak ve işte ve oyunda her 
anı en iyi şekilde değerlendirmek 
isteyen kullanıcılar için tasarlandı.

Ayrıca Galaxy ailesine kattığımız 
yeni cihazlar olan Galaxy Tab 7, 
Galaxy Tab 7+, Galaxy Watch3 
ve Galaxy Buds Live ile Galaxy 
Note20 serisi eşleştirilerek üst 
seviye bir deneyim de sunuyor. 
Note deneyimine kattığımız bu 
ileri teknoloji bütünlük sayesinde 
daha akıllıca çalışabilir, daha 
uzun saatler oyun oynayabilir, 
daha sağlıklı bir yaşam sürebilir 
ve daha iyi iletişim kurabilirsiniz. 
Galaxy Note20 serisi; Galaxy Buds 
Live, Galaxy Watch3 ve Tab S7 ile 
eşleştirildiğinde daha da fazlasını 
sunuyor. Bu güçlü cihazlar fitness, 
sağlık, eğlence ve daha birçok 
alanda yeni bağlantılı deneyimler 
getiriyor. Samsung olarak, en 
son inovasyonları isteyenler 
için en cesur tasarımı gelişmiş 
mühendislik ile birleştiren en yeni 
katlanabilir cihazı Galaxy Z Fold2’yi 
de bu kapsamda geliştirdik. 
Hayatınız sizden ne talep ederse 
etsin, kesin olan bir şey var: İşler 
yolunda gittiğinde, en önemli 
şeyleri yapmak için daha fazla 
zamanınız olur.

Tüm bunların yanı sıra endüstri 
lideri ortaklığımızı duyurduğumuz 
geçen yıldan bu yana, Microsoft ile 
uzun vadeli iş birliğimizi genişlettik, 
böylece Galaxy akıllı telefonlar 
ve Windows PC’ler fotoğrafları 
ve mesajları paylaşabiliyor. Bu 
eşgüdüm, Galaxy Note20 serimizle 
genişliyor. Microsoft ile stratejik 
ortaklığımız, görevler ve cihazlar 
arasında sorunsuz bir şekilde 
geçiş yapabilmeye ihtiyacı olan, 
uzaktan çalışan kesimin taleplerini 
karşılama yönünde özellikle faydalı 
olacak. Galaxy Note20 serisi, 
Windows 10 kişisel bilgisayarlarla 

Teknoloji endüstrisinin 
liderleri olarak, 
toplumun ilerlemeye 
devam etmesine 
yardımcı olma 
konusunda özel bir 
sorumluluğumuz var. 
Birçok insan, onlara 
yeni iletişim yolları, 
yeni çalışma yolları ve 
yeni bağlantı kurma 
yolları sunacağımız 
konusunda bize 
güveniyor
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sosyal ağ uygulamalarınıza 
ve Galerinize girmek için 
telefonunuzu kullanmak zorunda 
kalmayacaksınız. Bu yıl sonunda 
aynı zamanda, Windows 10 
kişisel bilgisayarınız üzerinde 
birden çok uygulamayı aynı 
ekranda yan yana görüntüleme 
imkânına da sahip olacaksınız. 
Dolayısıyla, Samsung Notes 
uygulamasının Microsoft OneNote 
ve Outlook uygulamalarıyla olan 
senkronizasyonu ve Hatırlatıcılar 
uygulamanızın Microsoft Outlook, 
To Do ve Teams uygulamalarıyla 
olan senkronizasyonu gibi 
kolaylıklar sayesinde, tüm 
üretkenlik ekosistemleriniz cihazlar 
arasında eşitlenmiş olacak. Bu 
sayede de ihtiyacınız olan her 
şey, her nerede olursanız olun, 
parmaklarınızın ucunda olacak. 
Telefonunuzdan veya Windows 
10 bilgisayarınızdan en önemli 
notlarınıza anında erişerek 
herhangi bir acil toplantı veya 
arama durumuna karşı hazırlıklı 
olabileceksiniz. Samsung Notes 
üzerindeki notlarınızı otomatik 
olarak Outlook’taki OneNote 
akışınızla veya görüntü olarak 
OneNote’la senkronize ederek, 
Outlook e-posta penceresine 
sürükleyip bırakabilirsiniz. Galaxy 
Note20 serisi telefonlar üzerindeki 
Hatırlatıcılarınız, cihazlar arasında 
otomatik olarak senkronize edilir 
ve bu sayede Outlook, To Do 
veya Teams gibi farklı platformlar 
üzerinden onlara erişebilirsiniz. 
Microsoft ile kurduğumuz bu 
ortaklık, Galaxy Note20 serisi 
cihazların Microsoft Teams gibi 
mevcut platformlarla sorunsuz 
bir biçimde çalışmasına olanak 
sağlıyor. Böylece, nerede ve nasıl 
çalışmakta olursanız olun, ekibinize 
bağlanmak sizin için her zaman bir 
tıklama kadar basit olacak.

Hem kurumsal 
müşterileri hem de 
perakende satış 

tam uyumlu olarak çalışıyor. 
Microsoft’un “Telefonunuz” 
uygulamasını Windows’a Bağla 
entegrasyonuyla birlikte kullanarak, 
cihazlar arasında kolaylıkla 
kopyala-yapıştır ve sürükle-bırak 
işlemlerini gerçekleştirmek 
mümkün oluyor. Galaxy Note20 
serisindeki Hatırlatıcılar uygulaması 
aynı zamanda Microsoft Outlook 
ile senkronize olabiliyor. Bu 
sayede gününüz ne kadar yoğun 
geçerse geçsin, Galaxy Note20 
serisi sayesinde hiçbir şeyi 
atlamayacaksınız. Microsoft’un 
Windows’a Bağla entegrasyonuna 
sahip Telefonunuz uygulaması artık 
mobil uygulamalarınıza doğrudan 
Windows 10 bilgisayarınızdan, 
kesintisiz bir biçimde kolayca 
erişmenizi sağlıyor. Windows 10 
kişisel bilgisayarınız üzerinden 
kolayca mesajlarınızı gönderebilir, 
bildirimlerinizi yönetebilir, 
fotoğraflarınızı senkronize 
edebilir ve telefon görüşmeleri 
yapabilirsiniz. Görev Çubuğunuza 
veya Başlangıç Menünüze sık 
kullandığınız mobil uygulamaları 
eklediğinizde, en sevdiğiniz 

kanalları aracılığıyla 
son kullanıcıları akıllı 
ürünlerle buluşturan 
Turkcell ile uzun 
zamandır sürdürülen iş 
birliği Samsung için ne 
anlam ifade ediyor?
Türkiye’de mobil iletişimin 
başlamasına öncülük eden Turkcell 
ile yaptığımız iş birliktelikleri, 
sürekli gelişen ve yenilenen 
teknoloji dünyasının dinamikleri 
kapsamında artarak devam 
edecek. Samsung ve Turkcell 
gibi iki büyük teknolojik ürünler 
tedarikçisi ve iletişim&teknoloji 
hizmetler şirketinin iş birliği hem 
kurumsal hem bireysel kullanıcılara 
eşsiz deneyimler ve ayrıcalıklar 
sunacak. Bu anlamda Turkcell 
en önemli iş ortaklarımızdan bir 
tanesidir.

Gelecekte Turkcell 
ile Samsung’u ne gibi 
projelerde bir arada 
göreceğiz?
İki şirketin de sürekli 
geliştirdiği yetkinlikleri ve güçlü 
ekosistemleriyle, Türkiye’de 
müşterilerimizin dijitalleşme 
yolculuklarına değer katmak 
adına, bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonraki süreçte de 
akıllı cihazlar odak noktamız 
olacaktır. Örneğin, kurumsal 
müşterilerimizin hayatlarını 
kolaylaştıracak teknolojilere 
erişimini artırmak için, Turkcell 
Dijital İş Servisleri (Bas Konuş, 
Dijital İmza vb.) ile Samsung 
akıllı cihazları paket olarak 
tekliflendirerek müşterilerimize 
sunuyoruz ve geliştirerek sunmaya 
devam edeceğiz. Bunların dışında, 
Nesnelerin İnterneti (IoT), 5G gibi 
potansiyeline ve gelişeceğine 
inandığımız alanlarda da proje 
geliştirme çalışmalarımız devam 
edecek.

Kurumsal 
müşterilerimizin 
hayatlarını 
kolaylaştıracak 
teknolojilere erişimini 
artırmak için, Turkcell 
Dijital İş Servisleri 
(Bas Konuş, Dijital 
İmza vb.) ile Samsung 
akıllı cihazları paket 
olarak tekliflendirerek 
müşterilerimize 
sunuyoruz ve 
geliştirerek sunmaya 
devam edeceğiz
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Serbest Telekomünikasyon 
İşletmecileri Derneği (TELKODER), 
18 yıldır Kurucu Başkanı Yusuf Ata 
Arıak ile ortaya koyduğu özverili 
çalışmalarla sektöre önemli katkılar 
sundu. 6 Nisan’da Yusuf Ata 
Arıak’ın vefatının ardından Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen 
Halil Nadir Teberci ile TELKODER 

ve Türkiye’de Telekomünikasyon 
sektörünün geleceğini konuştuk... 

Halil Nadir Teberci, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Psikoloji 
bölümünden 1987 yılında mezun 
oldu ve 1989 yılında İş Bankası’nda 
yazılım uzmanı olarak iş hayatına 
atıldı. 2000 yılında yine İş Bankası 

kuruluşu olan İşNet Elektronik 
Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve 
İletişim Hizmetleri’nde İstanbul 
Bölge Müdürü olarak kariyerine 
devam eden Teberci, 2003 
yılında Yeditepe Üniversitesi’nde 
pazarlama alanında yüksek 
lisansını tamamladı. 2018 yılındaki 
emekliliğinin ardından Halil Nadir 

5G’nin etkin olması ve artan 
verinin taşınabilmesi için 

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, “İnternetteki bir 
aksaklık tüm sektörlerin aksamasına sebep olur. Bu noktada hem 5G’nin 
etkin olarak çalışabilmesi hem de artan veri trafiğinin taşınabilmesi için 
güçlü bir fiber altyapı şart.” dedi.

güçlü fiber altyapı şart!
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sektörde artık abonelik başlangıcı, 
numara taşıma ve abonelik feshi 
işlemlerinin dijital ortamda başlayıp 
dijital ortamda bitmesi büyük bir 
zorunluluk haline geldi. 

Telekomünikasyon 
sektörü COVID-19 
sürecinden nasıl 
etkilendi?
Bu süreçte sektörde faaliyet 
gösteren telekomünikasyon 
şirketleri diğer sektörlerdeki 
hizmetlerin aksamaması için büyük 
bir özveriyle çalıştı. Sokağa çıkma 
yasağının bulunduğu dönemlerde 
bile kendi sağlıklarını hiçe sayarak 
fedakârca çalışmaya devam ettiler 
ve pandemi sürecinde en önemli 
hizmet kolu olan haberleşme 
hizmetinin devamını sağladılar. 

Öte yandan sektörün mali açıdan 
etkilendiğini de dile getirmemiz 
gerekiyor. COVID-19 nedeniyle 
ortaya çıkan ekonomik daralmalar 
ile sektörde, özellikle kurumsal 
tarafta abonelik iptalleri ve fatura 
tahsilatlarında sıkıntılar yaşanmaya 
başlandı. Bu olumsuz durumlar 
başta alternatif işletmeciler 
olmak üzere sektörde faaliyet 
gösteren şirketleri ve çalışanları 
zorladı ve zorlamaya da devam 
edecek. Bu zorluk dolaylı olarak 
tüketicileri de zarara uğratabilir. 
Özellikle temsil ettiğimiz alternatif 
telekomünikasyon işletmecileri 
bu süreçte ekonomik pek çok 
sorunla karşılaştılar. Dernek 
olarak üyelerimizin yaşadığı 
sıkıntıları yakından takip ettik 
ve ilgili kuruluşlara, çözüm 
önerilerimizle birlikte raporladık.
Bunlara ek olarak pandemi 
dolayısıyla ülkemizde pek çok 
şirket uzaktan çalışma sistemine, 
eğitim-öğretim kurumları ise online 
eğitim sistemine geçti. Bu süreçte 
internet altyapısının önemi de 
ortaya çıktı. 2020 yılının ülkemizde 

Teberci, şu anda TELKODER 
Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini yürütmekle birlikte, TTM 
Telekomünikasyon ve İletişim 
Hizmetleri A.Ş.’de de danışman 
olarak çalışmalarını sürdürüyor. 

TELKODER olarak 
salgın sizi nasıl 
etkiledi, süreci nasıl 
yönettiniz? 
TELKODER olarak tüm dünyada 
etkisi derinden hissedilen ve hala 
devam eden COVID-19 salgını 
süresince her zaman olduğu gibi 
sektörümüzün ihtiyaçlarını ve 
taleplerini dile getiren, bu noktada 
ilgili kurumları çalışmalar yapmaya 
motive eden bir anlayışla hareket 
ettik. Zira Telekomünikasyon 
sektörü tüm zamanlarda olduğu 
gibi bu dönemde de adeta 
bir lokomotif görevi gördü. 
Sektörün sorunlarının çözülmesi 
ve taleplerinin karşılanması 
halinde vatandaşların daha iyi 
hizmet alacağı anlayışıyla hareket 
ettik. Burada gerek Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı gerekse 
BTK ile tavsiye niteliğindeki 
görüşlerimizi paylaştık. Özellikle 
upload hızlarının artırılması 
noktasında önemli çalışmalar 
yaptık, veri merkezlerimizin bu 
süreçten etkilenmemesi için özel 
izinlerin çıkarılmasında etkin bir rol 
oynadık. Sektörümüzü yakından 
ilgilendiren ve artık önemli bir 
ihtiyaç haline gelen dijital abonelik 
kanun tasarısına ilişkin de daha 
kapsayıcı öneriler sunduk, bunların 
değerlendirileceğine inanıyoruz. Zira 

iletişim ve fiber altyapısının yaygın 
olarak tesisi için çalışıldığı bir yıl 
olmasını diliyoruz.

Türkiye’de özellikle 
geçmiş dönemlerle 
kıyaslandığında son 
5 yıldır sektörün 
gelişimini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Son yıllarda, TELKODER olarak 
birçok fırsatta elektronik 
haberleşme sektörünün reel 
anlamda büyümediğini, sektörde 
büyümeyi teşvik edecek 
politikalara ihtiyaç duyulduğunu 
dile getiriyoruz. Sektördeki 
“büyüyememe” sorununun 
maalesef halen devam ettiğini 
görüyoruz. Son beş yıldır dolar 
bazında sektörün küçülmekte 
olduğu yaptığımız hesaplamalarda 
görünüyor. Bu küçülmeye, dolar 
kurunda yaşanan artışın neden 
olduğunu düşünüp, daha doğru 
ve reel büyümeyi gösterecek bir 
hesaplama yapmaya çalıştık. Bunu 
yaparken de, TL bazında ilerledik. 
2003 yılını baz kabul ederek, 
sonraki yıllarda gelir üzerindeki 
enflasyon etkisini çıkardık, geriye 
kalan rakamlar bize sektördeki 
gerçek büyümeyi gösterdi. Buna 
göre, 2003 yılında yaklaşık 15 
milyar TL olan telekom sektörü 
gelirlerinin 2019 yılı sonunda 15,1 
milyar TL olduğunu görüyoruz. 
Son 5 yıla bakıldığında, sektörde 
gerekli tedbirler alınmazsa istenen 
büyümenin yakalanamayacağını 
öngörüyoruz.

Salgın sürecinde 
müşteri alışkanlıkları da 
değişti. Bu çerçevede 
TELKODER’in yakın 
dönem için çalışmaları 
var mı? 
Pandemi döneminde, özellikle 
uzaktan çalışma ve yine 
uzaktan eğitim sistemleri haliyle 

Sektördeki 
‘büyüyememe’ 
sorununun hala 
devam ettiğini 
görüyoruz
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konusunun öneminin, ilk kez 
kurumlar tarafından anlaşılmasını 
sağladı. Tüketici alışkanlıklarının 
değişmesine paralel olarak 
ortaya çıkan dijital abonelik 
çalışmalarının bugüne kadar 
hayata geçirilmemesi teknoloji, 
bilişim, yeniliğin merkezi olan 
elektronik haberleşme sektörü 
açısından büyük bir eksiklik idi. 
Pandemi döneminde ıslak imzasız 
aboneliğe ilişkin düzenlemeleri 
içeren Kanun Teklifi 26 Haziran’da 
Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanun 
ile 5809 sayılı kanunda elektronik 
ortamda abonelik tesisine 
imkân verecek bazı değişiklikler 
yapıldı ve bu uygulamaya ilişkin 
düzenleme yetkisi BTK’ya verildi. 
BTK tarafından hazırlanacak olan 
ikincil düzenlemede, tüketicilerin 
elektronik haberleşme hizmetlerini 
internet üzerinden alınan dergi, 
ürün veya ITH hizmetlerinde olduğu 
gibi kolay yöntemlerle almasına 
olanak sağlanmalıdır. Yine, 
aboneliklerin elektronik ortamda 
tesisine yönelik uygulamanın, 
COVID-19 salgınının da etkisiyle, 
müşteri ile hizmet sağlayıcıyı yüz 
yüze getirmeden, mesafeli olarak, 
elektronik ortamda başlayıp 
elektronik ortamda sonlandırılacak 
şekilde yapılmasına imkân 
verilmelidir. Uygulaması kolay ve 
amaca uygun bir yöntemle bu 
düzenlemenin hayata geçmesi, 
sektörümüzde dijitalleşme adına 
çok önemli bir başarı olacaktır. 
TELKODER olarak bu noktada 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

5G’yi özellikle içinde 
bulunduğumuz 
olağandışı dönem göz 
önüne alındığında nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
5G sektörde ne 
tür dönüşümleri 
beraberinde getirecek?

tüketicilerin dijital hizmetlere 
olan talebini artırdı. Bu nedenle 
sadece biz değil aslında tüm dünya 
pandemi süresince dijitalleşmeye 
dönük uygulamalara, altyapı 
iyileştirme ve yatırımlarına daha 
fazla ağırlık vermeye başladı. 
Bu yönelim tüm dünyada 
telekomünikasyon sektöründe 
faaliyet gösteren şirketler için 
büyük bir fırsat barındırıyor. 
Ancak ülkemize baktığımızda, 
pandemi sonrası ortaya çıkacak 
dijitalleşme dalgasının sektörün 
yararına olabilmesi için sektör 
sorunlarının iyileştirilmesinin ya 
da ortadan kaldırılmasının kritik 
bir önem taşıdığını görüyoruz. 
Fiber altyapılarımız kısa vadede 
büyük bir problem yaratmadı 
ancak dijitalleşmenin hayat tarzı 
olmaya başlaması, ilerleyen 
dönemlerde bu alanda sıkıntılar 
yaşanabileceğine işaret ediyor. 
Şu an mevcut 396 bin 905 km’lik 
(BTK 2020 1. Çeyrek Pazar Verileri 
Raporu) fiber altyapımız komşu 
ülkelerle karşılaştırıldığında yetersiz 
kalıyor. Bu nedenle pandemiyi 
bir fırsat olarak değerlendirip 
fiber altyapı çalışmalarına hız 
verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 
Dernek olarak her zaman olduğu 
gibi fiber altyapı çalışmalarının 
yaygınlaşması için sektörün tüm 
paydaşlarıyla hareket etmeye ve 
onlara tavsiyelerimizi sunmaya 
devam edeceğiz.

Yine bu dönemde değişen müşteri 
talepleri, derneğimizin de yıllardır 
üzerinde durduğu ıslak imza 
şartı olmadan abonelik yapılması 

Derneğimiz neredeyse 
kurulduğundan bu yana telekom 
altyapısının önemini her fırsatta 
dile getirdi. Telekom altyapısının 
sadece telekom sektörü için 
değil diğer sektörler ve hatta 
tüm ekonomi için olmazsa olmaz 
bir unsur olduğunu bu pandemi 
süreci bize daha iyi anlattı. Telekom 
altyapısını nerelerde kullandık? 
Çocuklar uzaktan eğitimi internet 
altyapısı üzerinden aldı, bizler iş 
görüşmelerimizi, toplantılarımızı 
internet altyapısı üzerinden 
sağladık, sevdiklerimizle internet 
altyapısını kullanarak görüntülü 
görüşme yaptık, internet altyapısını 
kullanarak güncel haberlere 
ulaştık, gazeteleri okuduk. Yine 
internet altyapısını kullanarak 
ekmek ve su dahil olmak üzere 
tüm ihtiyaçlarımızın kapımıza kadar 
gelmesini sağladık. Ülkemizde 
salgının bertaraf edilmesine 
yönelik aşı çalışmaları da dahil 
tüm akademik/Ar-Ge çalışmalarını 
internet ortamı üzerinden yürüttük, 
yani kısaca eğitimden, sağlığa, 
kültüre kadar hayatımızı internet 
ortamı üzerinden normalleştirdik. 

İnternet her sektörün olmazsa 
olmazı ve hatta en kritik sektördür. 
Bu sektördeki bir aksaklık tüm 
sektörlerin aksamasına sebep 
olur. Bu noktada, hem 5G’nin 
etkin olarak çalışabilmesi hem de 
artan veri trafiğinin taşınabilmesi 
için güçlü bir fiber altyapı şart. Bu 
alanda yatırım yapmak isteyen 
çok sayıda firma bulunuyor. 
Önümüzdeki süreçte bununla 
ilgili çözümlerin kamu kurum ve 
kuruluşları başta olmak üzere 
sahiplenilmesi ve özel sektör eliyle 
tüm ülke çapında hızla ve yaygın 
olarak fiber altyapı şebekesinin 
tesisinin sağlanmasını temenni 
ediyoruz. 

Pandemiyi fırsat 
bilerek fiber altyapı 
çalışmalarına hız 
verilmeli!
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Gediz Sezgin, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun olduktan 
sonra yüksek lisans ve doktora 

eğitimini de aynı üniversitede 
tamamladı. Profesyonel iş hayatına 
ise 1991 yılında Alcatel Teletaş’ta 
başlayan Sezgin, 1995 yılında 
Turkcell ailesine Şebeke Mühendisi 

olarak katıldı. Sezgin, Teknoloji 
fonksiyonunda farklı sorumluluklar 
üstlendikten sonra sırasıyla Servis 
Şebeke Direktörlüğü, Uygulama 
Operasyonları Direktörlüğü, 

üniversiteler ve şirketlerle 
birlikte çalışıyoruz
5G teknolojisinde kullanılacak baz istasyonlarının merkezi altyapısını 
yerli ve milli hale getirecek bir çalışmaya imza atan Turkcell Şebeke 
Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, 
“5G’yi sadece şebeke ekipmanı olarak düşünmemek lazım. Gerek 
üniversitelerimiz gerekse şirketlerimizle birlikte çalışarak Türkiye’de yerli ve 
milli bir 5G çözüm ekosisteminin oluşturulmasına destek oluyoruz.” dedi.

Yerli ve milli bir 5G için
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Ancak şirketimizin hedefleri 
doğrultusunda geldiğimiz noktayı 
hiçbir zaman yeterli görmüyoruz, 
yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı 
aralıksız olarak sürdürüyoruz. 

COVID-19’un 
etkilerinin yoğun 
yaşandığı insanların 
evlerinde olduğu 
dönemde çok başarılı 

Turkcell Superonline Teknolojiden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Grup Başkanlığı, Bilgi ve İletişim 
Teknolojilerinden sorumlu Genel 
Müdür Yardımcılığı görevlerinde 
bulundu. Ekim 2015’ten 
bu yana da Turkcell Şebeke 
Teknolojilerinden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı olarak görevini 
sürdüren Gediz Sezgin, pandemi 
sürecinden siber güvenliğe, 
dijitalleşmeden 5G’ye kadar geniş 
bir perspektifte teknolojiye dair 
sorularımızı yanıtladı…

Uzun zaman Turkcell’de 
CIO görevini de 
üstlendiniz. 2015 
yılında değişen 
görevinizle birlikte 
kariyerinizde 
yaşadığınız farklılığı 
nasıl tanımlarsınız? 
Bu göreve gelirken Turkcell’in 
teknoloji bünyesindeki farklı 
kademelerinde çalışmanın ve 
buradan beslenmenin büyük 
avantajını yaşadım. Gerek iş 
modellerini gerekse insan 
kaynağını yakından tanıdığım için 
yeni görevime hızlı bir şekilde 
adapte oldum. Uzun yılların 
verdiği tecrübeyle birlikte hızla 
işe koyularak, müşterilerimizin 
ihtiyaçları doğrultusunda 
şebekemize doğru yatırımlar 
yaparak, yenilikçi teknolojileri 
onların hizmetine sunduk. 

bir sınav verdiniz. 
Kriz dönemlerinde 
altyapının öneminden 
bahsedebilir misiniz? 
COVID-19 süreci sadece 
Türkiye’de değil dünyada da 
telekom sektörünün ne denli 
hayati bir sektör olduğunu bir 
kez daha gösterdi. Bugünleri 
düşünerek dünyanın en güçlü 
mobil altyapılarından birisini 

Bu göreve gelirken 
Turkcell’in teknoloji 
bünyesindeki farklı 
kademelerinde 
çalışmanın ve buradan 
beslenmenin büyük 
avantajını yaşadım
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Pandemi döneminde 
dijitalleşmenin ne 
kadar önemli olduğu 
bir kez daha ortaya 
çıktı. Sizce bu süreç 
şirketlerin dijitalleşme 
süreçlerini nasıl 
etkileyecek? 
Bugün yaşadığımız süreçle 
dijitalleşmenin önemi daha net 
ortaya çıkmış oldu. Bu salgınla 
birlikte dijitalleşme, hayatımızın 
her alanında kalıcı değişimlere 
yol açacak. İçinde bulunduğumuz 
günlerde sosyal hayat ve iş 
yaşamı başta olmak üzere dünya 
COVID-19’la eşi görülmemiş bir 
değişimden geçiyor. Sağlıktan 
eğitime, ulaşımdan iletişime 
hayatın her alanı geri dönülmez 
şekilde değişiyor. Geldiğimiz 

ülkemize kazandırmıştık. Turkcell 
olarak bugün 1.4Gbps hızları 
destekleyen bir altyapımız var. 
Bu güçlü altyapı, öncelikle 
şirket içerisinde dijitalleşme 
süreçlerimizi çok öncesinde 
tamamlamamızı sağladı. Bu 
dönemde çalışanlar işlerini, 
öğrenciler eğitimlerini internet 
üzerinden devam ettirdi. 
Milyonlarca kişi alışverişini 
yaptı, fatura ödedi, film izledi, 
müzik dinledi. Ve hepsi bu 
dijitalleşme sayesinde büyük 
sorun yaşanmadan yapıldı.  
Aynı durum onbinlerce işletme 
için de geçerliydi. Kurumsal 
şirketlere sunduğumuz teknoloji 
sayesinde çalışanlar evden 
hizmet verebildi. Kesintisiz 
hizmet veren veri merkezlerimiz 
sayesinde ihtiyaç duydukları 
bulut, sunucu barındırma, 
uzaktan sunucu yedekleme gibi 
çözümlerimize diledikleri an 
ulaşıp işlerini şartlardan bağımsız 
olarak sürdürebildi. Güvenlikle 
ilgili ortaya çıkabilecek sorunlara 
karşı da siber güvenlik operasyon 
merkezimizle kendilerine 
kesintisiz hizmet verdik. Eğer biz 
bu süreçte ayakta kalmasaydık 
tüm bunlar yapılamayacaktı. 
Birçok sektör bu sürece 
hazırlıksız yakalanmasına karşın 
biz hazırlıksız yakalanmadık. 
Yakalanma lüksümüz de olmadığı 
net bir şekilde görüldü. 

noktada birçok şirket COVID-19 
sürecine hazırlıksız yakalandı. 
Bu nedenle iş süreçleri aksadı, 
çalışanlar evden çalışamadı ve 
müşterilerine hizmet veremedi. 
Yeni dünya düzeninde dijital 
dönüşümünü hızlandırmış hatta 
tamamlamış kurumlar ayakta 
kalabilecek. Pek çok firma, 
önümüzdeki 5 yıla yaymayı 
planladığı dijital dönüşüm 
süreçlerini hızlandırmak 
durumunda kaldı. Bu nedenle 
önümüzdeki dönemde şirketlerin 
ajandalarında dijitalleşmeyi 
bir numaraya koyacaklarını 
düşünüyorum. Ayrıca şirketlerin 
yeni dönemde teknolojinin 
doğru kullanımının yanı sıra 
müşterilerinin dünyaya bakış 
açılarını, hassasiyetlerini 

Bugün yaşadığımız 
süreçle dijitalleşmenin 
önemi daha net ortaya 
çıkmış oldu. Bu salgınla 
birlikte dijitalleşme, 
hayatımızın her 
alanında kalıcı 
değişimlere yol açacak



EYLÜL 2020 - İŞTE TEKNOLOJİVİZYON25 

de güvenlik hizmeti veriyoruz. 
Bunun için kurduğumuz 
Güvenlik Operasyon Merkezimiz 
mevcut. Burada müşterimiz 
olan şirketlerin altyapılarını 
7/24 takip ediyor ve muhtemel 
saldırılar öncesi önlem alınmasını 
sağlıyoruz. Bu sayede bizden 
hizmet alan tüm müşterilerimizin 
altyapılarını güvenli hale 
getiriyoruz. Dünyada ve Türkiye’de 
önemi her geçen gün artan 
siber güvenlik için bir yandan 
yoğun çalışmalar yürütürken 
diğer yandan da bu konuda 
uzman yetiştirmeyi amaçlayan 
Cyber Camp etkinlikleri 
düzenliyoruz. Çünkü biliyoruz 
ki, siber güvenlikte en önemli 
şey uzmanların yetişmesi ve 
kamuoyunun bilinç seviyesinin 
artırılması. 

Bugün dünya en çok 
tartışılan konulardan 
biri de veri. Her ülke 
kendi verilerini kendi 
saklamak istiyor. 
Türkiye’nin en büyük 
veri işletmecisi 
olarak bu alandaki 
yatırımlarınız devam 
edecek mi? 
Veri güvenliği ülkeler için büyük 
önem taşıyor. Bu konuda yıllardır 
“Türkiye’nin verisi Türkiye’de 
kalmalı” prensibiyle çalışıyoruz. 
Bu ısrarımızda ne kadar haklı 
olduğumuz bu süreçte bir kez 
daha ortaya çıktı. Son olarak 
Gebze ve İzmir’in ardından 
Ankara’da Türkiye’nin en büyük 
veri merkezini açtık. Yakın 
zamanda Çorlu Veri Merkezi’nin 
de devreye girmesiyle beraber bu 
alandaki yatırımımız 2 milyar TL’yi 
aşacak. Bu alanda yaptığımız 
yatırımlarla ülkemizin verisini 
yerli ve milli tesislerde en yüksek 
güvenlik standartlarını sağlayarak 
koruyoruz. Bu konudaki 

göz önünde bulundurarak 
onların değişen talep ve 
ihtiyaçlarını hızlıca karşılamaları 
gerekiyor. Şirketlerin, bir 
yandan veriyi doğru işleme 
becerisine sahip olurken diğer 
yandan müşterilerinin duygu 
durumlarındaki değişiklikleri de 
doğru okuyarak onlara hizmet 
vermesi gerekecek.

Dijitalleşmeyle birlikle 
çok sık gündeme gelen 
bir diğer önemli konu 
da kuşkusuz siber 
güvenlik oldu. Siber 
güvenlik konusunda 
ne gibi hizmetler 
sunuyorsunuz?
Siber güvenliğin bireyler, 
kurumlar hatta ülkeler için ne 
kadar önemli bir konu olduğu 
bu süreçle birlikte bir kez daha 
ortaya çıkmış oldu. Turkcell 
olarak siber güvenlik konusuna 
çok fazla önem veriyor ve yatırım 
yapıyoruz. Öncelikle kendi 
altyapımızı, müşterilerimize 
verdiğimiz servisleri ve hizmetleri 
güvenli hale getirmek için 
kurduğumuz bir Siber Savunma 
Merkezimiz var. Burası 7/24 
hizmet veriyor ve olabilecek her 
türlü siber tehdidi, öncesinde 
görüp bununla ilgili önlemler 
alma yönünde çalışmalar yapıyor. 
Burayı sürekli geliştirip daha iyi 
hale getiriyoruz. Bunun yanında 
kurumsal müşterilerimize yönelik 

çalışmalarımızla Türkiye’nin 
kalkınması ve daha ileriye 
taşınması için de var gücümüzle 
çalışmaya devam ediyoruz. 
Veri merkezlerine yatırımlarımız 
artarak sürüyor. Veri, şirketler 
için de son derece kritik. 
Türkiye’nin en büyük veri merkezi 
işletmecisi olarak, Türkiye’nin 
en büyük şirketlerinin de olduğu 
bin 600’den fazla kurumsal 
müşteriye veri merkezini uzaktan 
yönetme imkanı sunuyoruz. 
Bu sayede şirketler 7/24 
kesintisiz hizmet alarak iş 
sürekliliğini sağlıyor; mekandan 
bağımsız olarak sistemlerine 
erişerek çalışmalarını evden de 
sürdürüyor. Aynı zamanda olağan 
dışı durumlarda, alanında uzman 
Turkcell mühendisleri tarafından 
uzaktan destek verilerek saniyeler 
içerisinde çözüm sağlanıyor.

Turkcell’in 
mevcut altyapısı 
5G’ye geçişinizi 
kolaylaştıracak mı? 5G 
geldiğinde hayatımızı 
nasıl değiştirecek?
Türkiye’nin Turkcell’i olarak 
teknolojideki öncü rolümüzü 5G 
alanında da gururla sürdürüyoruz. 
Mevcut güçlü altyapımız 
şüphesiz 5G’ye geçişimizi 
kolaylaştıracak. Ancak burada 
önemli olan Cumhurbaşkanımızın 
“Yerli 5G teknolojisi altyapısını 
kurmadan 5G’ye geçemeyiz’’ 
şeklindeki açıklamasında olduğu 
gibi yerli ve milli 5G şebeke 
ekipmanlarının geliştirilmesi. Biz 
5G çalışmalarımızın başından bu 
yana bu hassasiyeti gözeterek 
çalışmalarımızı yürütüyoruz. 4.5G 
ve 5G radyo erişim şebekeleri 
için girişim önleme (COMP 
Projesi) ve 5G uçtan uca şebeke 
dilimlemesi (RELIANCE Projesi) 
konularında TÜBİTAK destekli 

Siber güvenliğin 
bireyler, kurumlar 
hatta ülkeler için ne 
kadar önemli bir konu 
olduğu bu süreçle 
birlikte bir kez daha 
ortaya çıkmış oldu
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edecek diyebiliriz. Uçtan uca 
bahsettiğimiz bu ekosistemle pek 
çok sektör dönüşecek. 
5G’nin önemli bir değişiklik 
yaratacağı sektörün başında 
sağlık alanı geliyor. 

Sağlık hizmetlerinin 
iyileştirilmesinde 5G’nin sunacağı 
düşük gecikme büyük rol 
oynayacak. Hasta verilerinin 
aktarımında ve uzaktan robotik 
cerrahi işlem gibi pek çok 
alandaki gelişmelerin temeli 
5G ile sağlanacak. Yine işlem 
gecikmesinin sıfıra yaklaşacak 
olmasıyla tüketiciler finansal 
işlemlerini gerçek zamanlı 
yapabilecekler. Nesnelerin 
interneti ile birbirine bağlı cihazlar 
tarım alanında yeni devrimlere 
imza atılmasını sağlayacak. Enerji 
üretimi ve iletimi gibi konularda 
pek çok çözümün yolunu açacak. 
Otomasyon, artırılmış gerçeklik, 
sanal gerçeklik teknolojilerinin 
yaygınlaşmasını sağlayacak 
hatta hayatımızın büyük bir 
alanını kaplamasına yol açacak. 
Ancak tüm bunların ötesinde 
5G kendi gerçekliğiyle gelecek, 
kendi ihtiyaçlarını doğuracak ve 
bu yönde değişim ve gelişimleri 
beraber izleyecek ve bu yeni 
sisteme hep birlikte giriş 
yapacağız. Kısacası 5G teknolojisi 
insan hayatının dokunduğu her 
alanda hayatımızı daha önce 
olmadığı kadar kolaylaştıracak. 

Turkcell yerli ve 
milli ekosistemi en 
çok destekleyen 
şirketlerden bir 
tanesi. Son olarak 
HTK çalışmaları 
kapsamında 5G 
teknolojisinde 
kullanılacak baz 
istasyonlarının 

Ar-Ge projelerimiz var. ULAK’la 
5G odaklı Ar-Ge projelerinde 
de ortak çalışmaktayız. Bu 
kapsamda ULAK ile Haberleşme 
Teknolojisi Kümelenmesi (HTK) 
çalışmaları kapsamında yerli 
5G baz istasyonu üzerinde de 
çalışıyoruz. Bugün en yüksek 
yerlilik oranına sahip operatörüz. 
5G’de de ilk günden yerli ve 
milli ürünleri kullanabilmek 
için Ar-Ge çalışmalarına tam 
destek veriyoruz. Bunun 
yanında, 5G’yi sadece şebeke 
ekipmanı olarak düşünmemek 
lazım. Gerek üniversitelerimiz 
gerekse şirketlerimizle birlikte 
çalışarak Türkiye’de yerli ve milli 
bir 5G çözüm ekosisteminin 
oluşturulmasına destek oluyoruz. 

Tüm dünyanın büyük bir 
heyecanla beklediği 5G 
teknolojisini 4.5G’den en büyük 
farkı sadece hız olmayacak. 
Hızın yanı sıra özellikle getireceği 
düşük gecikme süresi sayesinde 
hayatımızda köklü değişimler 
yaşanacak. Yani, ses ve internet 
iyileştirmesinin çok ötesinde 
bir deneyim sunacak. 5G mobil 
bir toplumun temelini inşa 

merkezi altyapısını 
yerli hale getirecek 
bir çalışmaya imza 
attınız. Bu çalışmadan 
bahsedebilir misiniz?
5G’de yerli ve milli teknolojilerin 
geliştirilmesine örnek olması 
adına en son gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalardan birisi de bu 
proje oldu. HTK (Haberleşme 
Teknolojileri Kümelenmesi) 
çalışmaları kapsamında proje 
ekibiyle işbirliğine giderek 5G’de 
yerlileşme aşamasında önemli 
bir teknolojiyi hayata geçirdik. 
Haberleşme sektöründe yerli 
ve milli üretimi geliştirmek ve 
işbirliği ortamı oluşturmak için 
BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu) liderliğinde kurulan HTK 
ile yapılan çalışma kapsamında, 
5G baz istasyonlarının merkezi 
altyapısının uçtan uca yerli 
olmasını sağlayacak teknolojiyi 
başarıyla test ettik. Turkcell 
Kartal Plaza ve HAVELSAN 
laboratuvarları arasında 
gerçekleştirilen bağlantı ile 
yapılan testler sonucunda, 
Turkcell şebeke mimarisinde 
kullanılacak standartlarla uyumlu 
ticari bir 5G baz istasyonunun 
bağlantısı, HAVELSAN tarafından 
geliştirilen yerli ve milli 
sanallaştırma platformu üzerinde 
kurulu olan ve HAVELSAN, i2i 
Systems ve paydaşları tarafından 
geliştirilen yerli ve milli 5G 
çekirdek şebekeyle başarıyla 
sağlandı. 

TÜBİTAK’ın destek verdiği “Uçtan 
Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme 
Şebekesi Projesi” kapsamında 
gerçekleştirilen testler sayesinde, 
5G’nin hayata geçmesiyle 
eğitimden sağlığa, ulaşımdan 
endüstriye kadar tüm sektörlerin 
ihtiyacı olacak 5G çözümleri yerli 
ve milli olarak sunulabilecek.

Tüm dünyanın 
büyük bir heyecanla 
beklediği 5G 
teknolojisini 4.5G’den 
en büyük farkı sadece 
hız olmayacak. Hızın 
yanı sıra özellikle 
getireceği düşük 
gecikme süresi 
sayesinde hayatımızda 
köklü değişimler 
yaşanacak
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Kurumlara sektörel çözümler 
sunan Turkcell Dijital İş Servisleri, 
gerçekleştirdiği iş ortaklıklarıyla 
şirketlerin daha verimli 
çalışmalarını sağlayacak projeler 
üretiyor. Son olarak küresel yazılım 
devlerinden SAP ile yapılan iş 
birliği sayesinde şirketlerin üretim, 

tedarik süreçleri akıllandırılacak ve 
daha verimli hale getirilecek. SAP 
Türkiye Stratejik Endüstrilerden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Gökhan Nalbantoğlu ve SAP 
Türkiye Kanal Satış Müdürü 
Dr. Funda Öncü iş ortaklığının 
detaylarını anlattı...

İŞTE Teknoloji okurlarının 
sizleri daha yakından 
tanıması için öncelikle 
profesyonel hayatınızı 
dinlemek isteriz…
Gökhan Nalbantoğlu: Boğaziçi 

Üniversitesi Elektrik Elektronik 

Şirketlerin, SAP S/4HANA ile süreçlerini yeniden tasarlayacağını dile getiren 
Gökhan Nalbantoğlu, “Bu dönüşüm esnasında şirketler güvenebilecekleri 
iş ortakları arıyor. Turkcell’in uçtan uca sunacağı hizmetler ile kurumların 
SAP S/4HANA dönüşümde kilit rol alacağına inanıyoruz.” dedi.

Turkcell’in uçtan uca hizmetleri, 
kurumları  SAP S/4HANA 
dönüşümünde zirveye taşıyacak! 
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Deneyimi Çözüm Satış Yöneticisi 
göreviyle 2018 yılında katılmadan 
önce toplamda 13 yıla yakın global 
şirketlerde Kanal İş Ortakları 
yönetimi tecrübem bulunuyor. Sun 
Microsystems bünyesinde yerel ve 
bölgesel düzeyde Bağımsız Yazılım 
Şirketleri (ISV) yöneticiliği, Oracle 
Teknoloji bölümünde Stratejik İş 
Ortakları ve Dağıtıcılar yöneticiliği, 
IBM Türkiye bünyesinde Yazılım 
Grubu Kanal Müdürlüğü ve IBM 
MEA ve Türkiye bölgesindeki 
ISV/OEM’ler ve Bulut Hizmeti 
Sağlayıcılarının Yönetimi alanında 
çalıştım. Mayıs 2019’dan bu yana 
ise SAP Türkiye’de Kanal Satış 
Müdürü olarak görev alıyorum.
 
Turkcell ve SAP 
iş birliğinden 
bahsedebilir misiniz, 
bu iş birliği şirketlere 
iş uygulamaları 
noktasında ne tür 
çözümler sağlayacak?
Dr. Funda Öncü: Ülkemizin 
lider iletişim ve teknoloji şirketi 
Turkcell’in, kurumlara sektörel 
çözümler sunduğu şirketi 
Turkcell Dijital İş Servisleri’nin 
iş ortağımız olmasından gurur 
duyuyoruz. SAP Global Partner 

Mühendisliği lisans ve Endüstri 
Mühendisliği yüksek lisansımın 
ardından Fransa’daki INSEAD 
Üniversitesi’nde üst düzey 
yöneticilik programını tamamladım. 
Halen Boğaziçi Üniversitesi 
Endüstri Mühendisliği bölümüne 
danışmanlık yapıyorum. 2018’de 
SAP Türkiye’ye Çözümlerden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
olarak katılmadan önce SAS 
Türkiye Genel Müdürü, IBM 
Türkiye Yazılım Ülke Lideri ve MEA 
Bölgesi Bulut&SaaS Satış Lideri 
olarak görev yaptım. 2020 yılının 
başından bu yana SAP Türkiye 
Stratejik Endüstrilerden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcılığı görevini 
sürdürüyorum.
 
Dr. Funda Öncü: İ.T.Ü. Matematik 
Mühendisliği Lisans eğitimimden 
sonra, Boğaziçi Üniversitesi’nde 
Genel İşletmecilik Programı ve 
Marmara Üniversitesi Yönetim 
ve Organizasyon bölümünde 
yüksek lisans ve doktora eğitimimi 
tamamladım. İş hayatıma paralel 
olarak 2004-2006 yılları arasında 
Koç Üniversitesi’nde konuk 
öğretim görevlisi olarak “Computer 
100” başlıklı dersi verdim. SAP 
Türkiye ailesine Kıdemli Müşteri 

Programı’nda “Yeni Nesil İş 
Ortaklığı” kapsamında, Turkcell 
Dijital İş Servisleri gibi stratejik 
bir iş ortağı ile ekosistemimizin 
daha da büyüyeceğine ve 
müşterilerimize hep birlikte değerli 
katkılar sunacağımıza inanıyoruz. 
Turkcell’in daha önce E-Pos 
projesi ile “SAP Müşteri Deneyimi” 
(SAP Customer Experience) 
çözümlerinde kazandığı katma 
değeri ve akıllı işletmeler 
konusundaki deneyimlerini, 
önümüzdeki dönemle birlikte çok 
daha fazla müşteriye ulaştırmayı 
hedefliyoruz. Turkcell Dijital İş 
Servisleri ile gelecek dönemde 
önemli projelere imza atacağımız 
için şimdiden çok heyecanlıyız.
 
SAP çözümleri ile 
Turkcell’in IoT ürünleri, 
müşterilere nasıl bir 
fayda yaratıyor?
Gökhan Nalbantoğlu: Türkiye’deki 
özellikle üretim, perakende, enerji, 
kamu gibi birçok sektörde yoğun 
olarak kullanılan Kurumsal Kaynak 
Planlama (ERP) çözümümüz ile 
entegre Nesnelerin İnterneti (IoT) 
çözümleri sunmayı hedefliyoruz. 
IoT çözümleri sayesinde 
toplanan veriler; makinelerin ve 

Dr. Funda Öncü: 
Ülkemizin lider 
iletişim ve teknoloji 
şirketi Turkcell’in, 
kurumlara sektörel 
çözümler sunduğu 
şirketi Turkcell Dijital 
İş Servisleri’nin 
iş ortağımız 
olmasından gurur 
duyuyoruz
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yapılan çalışmalar ilk aşamada 
büyük ölçekli şirketleri kapsıyor. 
Kurumlara donanım, yazılım ve 
network (ağ) hizmetlerinin hepsini 
kapsayan bütünleşik paketler 
çerçevesinde hizmet vermeyi 
hedefliyoruz. Aynı zamanda 
KOBİ’lerin ihtiyaçları çerçevesinde 
de bulut tabanlı ve ekonomik 
çözümler geliştirmeyi planlıyoruz.
 
SAP S/4HANA dönüşüm 
sürecinde Turkcell’in 
konumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Bu süreçte sizce 
Turkcell’in yaratacağı 
fark ve fayda nedir?
Gökhan Nalbantoğlu: Şirketlerin 
SAP S/4HANA dönüşümünü 
değerlendirirken iki farklı alanı 
göz önünde bulundurmak 
gerekiyor. Bunlardan ilki geleceğe 
dönük olarak gerçekleştirilecek 
en iyi iş süreçleridir. Şirketler 
süreçlerini verilerin ışığında, 
yeni dünya kurallarına göre SAP 
S/4HANA ile yeniden tasarlıyor 
ve bu değişim sayesinde yarını, 
bugünden en iyi iş süreçleriyle 
karşılıyorlar. Bu sayede şirketler 
birer akıllı işletmeye dönüşüyor 
ve bu dönüşüm esnasında da 
yanlarında güvenebilecekleri iş 
ortakları arıyor. Bu bağlamda 
Turkcell’in uçtan uca sunacağı 
hizmetler ile kurumların SAP 
S/4HANA dönüşümde kilit rol 
alacağına inanıyoruz.
 
SAP S/4HANA dönüşümünü 
değerlendirirken göz önünde 
bulundurulması gereken ikinci 
alan ise teknolojik değişim. 
Bu kapsamda kurum verilerini 
Türkiye’de saklamak ve belirli 
SAP tabanlı iş uygulamalarının 
operasyonunu Türkiye’deki veri 
merkezlerinde yapmak isteyen 
kurumlar için Turkcell ve SAP 
olarak 2019 yılında önemli bir 

teçhizatların durum ve koşullarının 
yönetilmesinde kurumlara fayda 
sağlayacak. Ayrıca bu veriler, ERP 
verisiyle birleştirilerek finans, insan 
kaynakları gibi departmanlar için 
de birçok çıktı sunacak. Kurum 
genelinden toplanan veriler, tek 
bir sistem içerisinde bulunarak 
birçok farklı departmanın farklı 
alanlardaki ihtiyaçlarını giderecek 
şekilde kullanılabilecek. Bu, IoT 
ile toplanan verilerin değerini 
daha da artıracağı gibi bu verilerin 
diğer veriler ile birleştirilmesi için 
harcanacak efordan da tasarruf 
edilmesini mümkün kılacak.
 
İş birliği ağırlıklı 
olarak hangi sektörleri 
kapsıyor? 
Gökhan Nalbantoğlu: Turkcell ve 
SAP tarafından hayata geçirilecek 
iş birliği hem kamu sektörünü 
hem de özel sektörü kapsıyor. 
Bu iş birliğinin kamu sektöründe 
savunma, tarım, sağlık, enerji 
başta olmak üzere tüm sektörler 
için önemli faydalar sağlayacağını 
düşünüyoruz. Özel sektörde 

iş birliğine imza attık. SAP iş 
uygulamalarının tüm donanım 
ve güvenlik altyapısının SAP 
tarafından karşılandığı bir özel 
bulut bilişim hizmeti olan SAP 
HANA Enterprise Cloud’u artık 
Turkcell’in veri merkezlerinden 
sunabiliyoruz. Bu kapsamda 
SAP HANA Enterprise Cloud, 
Turkcell’in Gebze ve İzmir’de 
bulunan uluslararası standartlara 
uygun veri merkezlerinde ve iki 
farklı lokasyonda yedekli olarak 
çalışıyor.
 
Turkcell ile farklı 
projeleriniz/iş 
birlikleriniz olacak mı, 
anlatır mısınız?
Gökhan Nalbantoğlu: Hâlihazırda 
Türkiye’nin önde gelen şirketleri 
SAP altyapılarını Turkcell’in Gebze 
ve İzmir’deki veri merkezlerinde 
barındırıyor. Bu alanda Turkcell 
ile iş birliğimiz güçlenerek devam 
edecek ve müşterilerimiz için bulut 
bilişim hizmetlerini ortak olarak 
sağlamaya devam edeceğiz.
 
Turkcell’in 
süreçlerinize 
kattığı değeri nasıl 
değerlendirirsiniz? 
Gökhan Nalbantoğlu: Türkiye’de 
uçtan uca tüm hizmetleri 
sağlayabilecek bir sistem 
entegretörü rolünü, büyüklüğü 
ve gücü sayesinde Turkcell’in 
karşılayabileceğini düşünüyoruz. 
Tabii ki böyle bir kabiliyet, yüksek 
donanım ve yazılım bilgisiyle 
birlikte büyük projeler yönetme 
kabiliyetine ve sağlam bir finansal 
güce sahip olmayı gerektiriyor. 
Tüm bu özelliklerin Turkcell’de bir 
araya gelmiş olması, Turkcell’in 
çok büyük ve önemli projeleri 
hayata geçirmede liderlik rolü 
oynayacağına olan inancımızı daha 
da artırıyor.

Gökhan 
Nalbantoğlu: 
Türkiye’deki 
özellikle üretim, 
perakende, enerji, 
kamu gibi birçok 
sektörde yoğun 
olarak kullanılan 
Kurumsal Kaynak 
Planlama (ERP) 
çözümümüz ile 
entegre Nesnelerin 
İnterneti (IoT) 
çözümleri sunmayı 
hedefliyoruz 
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Profesyonel 
hayatınızdaki 
başarılarınızla sizi 
yakından tanıyoruz 
ancak kadının ve 
gençlerin teknolojiye 
katılımı noktasında da 
önemli çalışmalarınız 
var, biraz anlatır 
mısınız?
İstanbul Üniversitesi Ekonomi 
bölümünden mezun olduktan 
sonra 10 yıl boyunca Turizm 

Teknolojide Kadın Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Zehra 
Öney Türkiye’ye, teknolojiye, 
kadına ve gençlere yatırım 
yapmış ve büyük katkılar 
sağlamış bir kadın lider… 
Kadının bulunduğu her yerde 
nitelik ve nicelik olarak pozitif 
gelişmeler olduğunu belirten 
Zehra Öney ile derneğin 
faaliyetlerini, kadınların 
teknolojiye değen sihirli ellerini 
ve robot çağını konuştuk…

sektöründe görev aldım. Diğer 
taraftan 20. yüzyılda gelişen 
teknolojiler, mobilite ve ilk mobil 
telefonların çıkışı da dikkatimi 
çekiyordu. Meraklı ve öğrenmeyi 
çok seven birisi olarak, 
hayatımıza bu dönemlerde 
giren interneti benimseyip onun 
bütün faydalarından istifade 
ettim. Böylelikle Turizm kariyeri 
beni telekomünikasyona taşıdı 
ve 2002 yılı itibari ile Turkcell 
ailesine katıldım. Daha sonra 

Türkiye’nin 
ilk teknoloji 
ve insan 
endeksi 
çalışması 
başlıyor!
Önümüzdeki 
dönemde güçlü bir 
şekilde Türkiye’nin 
ilk teknoloji ve insan 
endeksi çalışmasına 
başlayacaklarını söyleyen 
Teknolojide Kadın 
Derneği (Wtech) Yönetim 
Kurulu Başkanı Zehra 
Öney, “Bu çalışmada 
özellikle kadın tarafını 
kırarak Türkiye’nin kendi 
rakamlarına erişmesini 
sağlayacağız.” dedi.
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360+ Media’yı kurdum. Bugün 11 
yaşında olan ajansımın iki şapkası 
oldu. Bir tanesi özellikle artırılmış 
gerçeklik ve yapay zeka tarafında 
çok hızlı ilerledi. Dünyada 2011’de 
kurulmuş ve artırılmış gerçeklik 
alanında, bir uygulama üstünde 
artırılmış gerçeklik deneyimini 
son kullanıcıya en iyi gösteren 
Blippar’ı Türkiye’ye getirip, Blippar 
Türkiye’yi kurup hem ajans hem 
Blippar Türkiye CEO’su olarak 
dört sene interaktif teknolojiler 
içerisinde çok önemli çalışmalara 
imza atma fırsatı buldum.

Peki, Teknolojide Kadın 
Derneği nasıl doğdu?
Çok uzun yıllar mutfakta teknoloji 
girişimcisi ya da üreticisi olarak 
çalışırken, üniversitelerde eğitim 
verirken bir şey çok dikkatimi 
çekiyordu. O da kadınların 
özellikle teknoloji sektöründeki 
azınlığıydı. Örneğin; Blippar 
Türkiye’yi kurduğumuzda yazılım 
ve üretim için mühendis ilanı 

hız kesmeden bir mobil ajansın 
genel müdürlüğünü yaptım. 
6 yıllık bu serüvende 3G de 
Türkiye’ye henüz gelmişti ve 
Mobile Marketing Association 
(MMA) Turkey’i kurup daha derin 
boyutta mobilize olduk. Ajansı 
da operatörlerin ortağı haline 
getirip Türkiye’de mobil pazarlama 
alanında ilk kampanyalar, mobilin, 
dönüştürücü teknolojilerin 
kullanıldığı çok önemli projeler 
benim yönetimimde ve kurduğum 
bir ekiple hayata geçti.
2010 yılında MMA’in Los 
Angeles’da düzenlediği ve 
dünya çapında pek çok projenin 
katıldığı yarışmada yönettiğimiz 
Unilever Cornetto Interactive 
Wall Projection Project ile EMEA 
Bölgesinde Best Innovation 
ödülü, 2011 yılında ise yine 
aynı proje ile Barcelona’da 
düzenlenen GSMA Global Mobile 
Awards’te En İyi Mobil Reklam 
ve Pazarlama kategorisinde 
dünya birinciliğini kazandık. O 
dönem bana şunu gösterdi; 21. 
yüzyıl çok hızlı geliyor, dijitalle 
sınırlı kalmayacağız ve artırılmış 
gerçeklik, sanal gerçeklik, 
yapay zeka, veri, bulut bilişim ve 
G’ler gibi önemli dönüştürücü 
teknolojiler hayatımıza girecek!
Çok fazla kurum içi girişimde, 
çok başarılı işler yaparak bu 
dönüştürücü teknolojileri 
benimsedim ve kendi ajansım 

yayınladım. İlana çoğunluğu 
erkek olmak üzere az sayıda 
da kadın mühendis aday olarak 
başvurdu. Kadınların heyecansız 
ve motivasyonsuz olduklarını fark 
ettim. Çok şaşırdım, üzüldüm 
ve ekibe hiç kadın alamadım. 
Bu da içimde ukte kaldı. Neden 
mutfakta, üretimde kadın yok 
diye çok hayıflandım. Diğer 
taraftan içinde bulunduğum 
birtakım teknolojik grupların 
toplantılarına veya ödül törenlerine 
katılıyorum fakat kadın katılımcı 
sayısı oldukça az. Bu da beni çok 
rahatsız etmeye başladı. Bunu 
fark edince ve aradan bu kadar 
yıl geçince şunu düşündüm: 21. 
yüzyılda robotların hayatımıza 
girdiği, robotlarla birlikte yaşamayı 
öğrendiğimiz ve yapay zeka 
ürünlerinin her sektörde, sosyal 
hayatta, hayatımızın içinde olduğu 
fakat üretiminde hiç kadının 
olmadığı bir senaryo var. Böylelikle 
kadının teknolojiye girişimini çok 
ciddi desteklememiz gerektiğine 

21. yüzyılda 
robotlar hayatımıza 
girecek, robotlarla 
birlikte yaşamayı 
öğreneceğiz ve 
yapay zeka ürünleri 
her sektörde, sosyal 
hayatta, hayatımızın 
içinde olacak!
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alanlarında çok yoğun bir çalışma 
yapıyor. Diğer taraftan, eğitim 
komitemizin başında yönetim 
kurulu üyemiz Denizbank’ın Genel 
Müdür Yardımcısı Dilek Duman 
ve çok kalabalık bir ekibimiz var. 
Hepsi değerli şirketlerin üst düzey 
yöneticilerinden oluşuyor. İkinci 
odağımız; ağırlıklı olarak araştırma 
ve ölçümlemeyi kendi verilerimizi 
bulacak şekilde yapmak. Bununla 
ilgili de çok önemli bir süreçle 
projeyi hazır hale getirdik. 
Önümüzdeki dönemde güçlü bir 
şekilde Türkiye’nin ilk teknoloji ve 
insan endeksi çalışmasına başlıyor 
olacağız. Bu çalışmada özellikle 
kadın tarafını kırarak Türkiye’nin 
kendi rakamlarına erişmesini 
sağlayacağız. Çünkü bugüne 
kadar kullandığımız rakamlar 
hep global ölçüm şirketlerinin 
dışarıdan yaptığı çalışmalar. Bu 
işi nasıl yapacağımız üzerinde 

karar verdim. İhtiyacı çok iyi tespit 
etmeye çalıştım. Özellikle Türk aile 
yapısı kız çocuklarını öğretmen, 
erkek çocuklarını mühendis 
yapmak gibi bir kodlanmaya 
gidiyor. Bütün bunların sonucunda 
2017 yılından başlayarak teknoloji 
ve kadına ses çıkarabileceği bir 
platform kurdum: Wtech Platform. 
Bir dernek kurmak kolay fakat 
dernek, çok önemli bir yaraya 
parmak basmalı ve dünyaya, 
Türkiye’ye fayda sağlayan bir 
işleve sahip olmalı. Bu ihtiyaca 
emin olduğumda rakamsal 
verilerle ilerledim. OECD’nin 
2018’de yaptığı bir teknoloji-insan 
endeksine göre, Türkiye’deki 
kadın-teknoloji ilişkisine 
bakıldığında 30 milyon istihdamda 
sadece 234 bin teknoloji çalışanı 
var. Bunun sadece yüzde 9,91’i 
yani 23 bin 400’ü kadın. Bu 
rakam bana çok düşük geldi ve 
beni harekete geçirdi. 31 Ocak 
2019 tarihinde Teknolojide Kadın 
Derneği’ni 75 kurucu, kurumsal ve 
bireysel üyeyle kurduk.

Pandemi sürecinde 
dernek olarak 
çalışmalarınız nasıl 
yön değiştirdi? 
Yeni normale nasıl 
hazırlanıyorsunuz?
Kuruluş aşmasındayken dernek 
için yönetim kurulu olarak üç odak 
belirledik. Bir tanesi eğitim. Bunun 
için Wtech Akademi’yi kurduk. 
Wtech Akademi teknik eğitimlerin 
yanı sıra yumuşak yetenek 
eğitimleri, mentörlük ve istihdam 

çok detaylı ve değerli bir çalışma 
yaptık. Eylül ayı itibariyle bu 
çalışmaya başlayacağız.
Üçüncü yaptığımız şey ise 
sanki pandemi dönemini 
öngörmüşcesine derneğimizi 
dijitalize etmek oldu. Derneğin 
faaliyetlerini, akademiyi, 
derneğin hedef kitlesinde olan 
gençleri davet edeceğimiz 
kariyer havuzumuzun da 
olduğu bir platformu hayata 
geçirdik. Pandemi öncesinde 
dijitale çok hazırdık; dijital 
platformumuzu yaratmış ve 
bu alanda duyurularımıza, 
çalışmalarımıza başlamıştık. Bu 
da bizi pandemi sürecinde çok 
rahatlattı. Bir diğer hedefimiz de 
özellikle yurtdışına beyin göçü 
yapmış Türk teknoloji insanlarını, 
Teknolojide Kadın Derneği altında 
toplayacak şekilde özellikle 

Bir dernek çok 
önemli bir yaraya 
parmak basmalı ve 
dünyaya, Türkiye’ye 
fayda sağlayan bir 
işleve sahip olmalı
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yaptık ve yapmaya da devam 
ediyoruz. Bunun dışında gençlere 
online olarak ulaştık. Onların 
kariyer ve gelecek planlamalarını, 
geleceğin meslekleri konusunda 
bilgilenmelerini online olarak 
konuşmaya devam ettik. Bir 
taraftan da Wtech Akademi 
artık ilk SQL mezunları ile 
birlikte eğitim-iş modelini çok iyi 
oturtmuştu. TİSK (Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu) ile 
ortak planladığımız genç dönüşüm 
projesini Haziran ayında lansman 
yaparak hayata geçirdik. Burada 
150 gencimize altı başlıkta eğitim 
sınıfları açtık. SQL veritabanı 
uzmanı, iş analisti, yazılım dili, 
Java, veri mühendisliği alanında 
25’er kişilik sınıflar açarak buraya 
çok önemli bir öğrenci kadrosu 
oluşturduk ve duyurumuzu yaptık. 
Duyurumuza başvuranları sınava 
tâbi tuttuk. Sınavda yüksek not 
alan öğrencilerden yaptığımız 
seçimlerle çoğunluğu kadın ve 
bir kısmı erkek öğrencilerimizi 

Avrupa’da İngiltere temsiliyetli, 
Amerika’da New York ve San 
Francisco temsiliyetli şubelerimizi 
açmaktı. Bu hedefimizi 2021’de 
gerçekleştirmeyi planlıyoruz ve 
çalışmalarımız da devam ediyor.
Pandemiye kadar biz de Wtech 
Akademi’yi aktif hale getirip, 
yaklaşık 16’sı genç kızımız, 
dört tanesi erkek arkadaşımız 
olmak üzere 20 kişilik bir öğrenci 
kadrosuyla ilk eğitimimiz olan 
SQL veritabanı eğitimini Ekim 
ayında açmıştık. Bu tam bir 
uzmanlaştırma eğitimi ve burada 
katılımcı arkadaşlarımızın 
duygusal zekâlarını, sosyal 
becerilerini güçlendirecek çok 
önemli bir program bulunuyor. 
Ardından teknik eğitimler başlıyor. 
Daha sonra tekrar yumuşak beceri 
eğitimleriyle programı tamamlayıp 
öğrencilerimizi mezun ettik. Bu 
arkadaşlarımızın 11 tanesini 
istihdama kazandırdık ve şu anda 
çok önemli teknoloji kurumlarında 
SQL veritabanı uzmanı olarak 
çalışmaya başladılar.

Pandemi sürecinde 
eğitimleri nasıl 
sürdürdünüz?
İlk vakanın duyurulması ile 
uzaktan çalışma sistemine geçiş 
yaptık. Projelerimizin hepsini 
dijital hale getirdik, webinar 
serisi başlattık. Pandemi sürecini 
kolaylaştıracak aynı zamanda da 
sektörü durdurmayacak pazar 
bilgileri içeren bir webinar serisi 

bu program içerisine dahil 
ettik. Programımız başladı 
ve şu anda çok güzel gidiyor. 
Program sonrasında da mentör 
çalışması ve istihdam tarafında 
da yine TİSK ve Wtech iş birliğinde 
destekleniyor olacaklar. Bu 
programın teknik desteğini Avrupa 
İmar ve Kalkınma Bankası yaptı. 
Program çok başarılı olduğu 
için ikinci tur bir fonla programı 
devam ettirmek, öğrenci sayımızı 
1.000’e çıkartmak gibi bir hedefle 
ilerliyoruz.

Genel olarak üniversite 
düzeyinde gençlere 
eğitim verdiğinizi 
görüyoruz. Fakat 
Türkiye’de kadınların 
teknolojiye erken 
adapte edilmesi 
noktasında bir eksiklik 
var. Sizce bu eksiklik 
neden kaynaklanıyor?
Dünyaya baktığımızda teknolojide 
kadını en geliştiren ve kullanan 

Pandemi sürecini 
kolaylaştıracak 
ve sektörü 
durdurmayacak bir 
webinar serisi yaptık 
ve yapmaya da 
devam ediyoruz
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Türkiye’de teknoloji alanında 3,5-4 
milyon uzman ihtiyacı oluşacak. 
Bu ihtiyacı karşılayacak henüz 
teknoloji insanı ya da uzmanımız 
yok. Gençlerin inisiyatif alması 
gerektiğine inanıyoruz. Gençler 
bu inisiyatifi tecrübelerle 
geliştirmeli ve onlar yönetmeli 
çünkü 21. yüzyıl gençlerin 
yöneteceği bir yüzyıl.

Sizce, kadınların 
liderlik pozisyonlarında 
sayıca az olması neden 
kaynaklanıyor?
Dünyada iş gücünün yüzde 
40’nı kadınlar oluşturuyor. Kadın 
istihdamının yüzde 1 artması 
gayri safi milli hasılayı 80 milyar 
dolar artırıyor. Bu çok önemli 
bir rakam ve 2025 yılına kadar 
tam olarak toplumsal cinsiyet ve 
fırsat eşitliğini sağlarsak, dünya 
ekonomisinde 28 trilyon dolarlık 
ek katkı sağlanacak. Yani kadını 
istihdama katmanın tüm dünya 
için çok önemli bir ekonomik 
artışı var. Ülkemizde de kadın ve 
erkeklerin ekonomiye böyle eşit 
katılmaları halinde GSMH yüzde 
30 daha fazla artacak. Kadın 
elinin ve emeğinin değmediği 
ülkelerde ekonomik kayıplar çok 
fazla artarken, kadını istihdama 
katarsak ekonomik ve refah 
düzeyinde çok ciddi bir artış söz 
konusu olacaktır.

Sizce kadınlar 
bulunduğu sektöre 
neler kazandırıyor, ne 
gibi verimlilik sağlıyor?
Kadınlar girdikleri ortamlarda, 
platformlarda çok büyük farklar 
yaratarak çalışıyorlar. Yönetim 
kurulumuzda, liderlerimiz 
arasında muazzam teknoloji 
kadınları var. Bu lider kadınlar, 
teknoloji alanında fark yaratmış, 
kurumlarında yaptıkları 
çalışmalarla istihdam oluşturmuş 
ve projeler yapmış, Türkiye’ye 
katkı sağlamış kadınlar... Yani 

ülke şu an için Çin ve Hindistan. 
Bunun nedeni; her ülkenin kendi 
sosyal, geleneksel ve kültürel 
kodları olması. Teknoloji genellikle 
hep erkek işi olarak empoze 
ediliyor. Teknolojiyi kullanma 
noktasında dahi kadınlar son on 
yılda sosyal mecralarda tüketimi 
artırdı fakat üretmiyor. Burada 
elbette eğitim sistemi de çok 
önemli. Milli Eğitim Bakanlığı bu 
konuda çok önemli reformları 
hayata geçirmek üzere çalışıyor. 
Belki önümüzdeki birkaç yıl çok 
değişik eğitim sistemleri ile 
karşılaşacağız. Süre uzunlukları 
kısalacak, içerikler değişecek, 
daha interaktif olacak. Öğrenciler 
daha çabuk sahaya çıkacak, 
inisiyatif alacak ve yetenekleri 
daha çabuk keşfedilecek.

Projenin başlangıcında üniversite 
öğrencilerini hedefledik çünkü 
öncelikle bu yetenekleri 
değerlendirmeliyiz. Onların 
başarılarını sergileyerek de 
lise öğrencilerine rol model 
olmalarını sağlamalıyız. Şöyle 
ki; üniversitelerin üçüncü, 
dördüncü sınıfında sistem 
alanında okuyan yüzde 37’lik 
bir kitle var. Bu kitlenin yeterli 
uzmanlığa sahip olarak mezun 
olması gerekiyor. Gelecekte, şu 
an adını bile bilmediğimiz 250 
milyon uzmanlık başlığı hayatımıza 
girecek. 2030’a kadar bunun 75 
milyonu aktif olacak. 75 milyon 
yepyeni iş olacak ve bunun için de 
yepyeni uzmanlık gerekecek. Bir 
araştırmaya göre, 2030’a kadar 

kadının olduğu yerde bir verim 
oluyor, bir toprak ekiliyor, 
ürün çıkıyor, bereket geliyor. 
Kadının çok yönlülüğü; o toprağı 
ekmesini, ürün çıkartmasını, 
ürünü çok iyi değerlendirmesini 
ve üründen sofralar kurmasını 
sağlıyor. Dolayısıyla kadının 
bulunduğu her yer, nitelik ve 
nicelik olarak çok farklı pozitif 
gelişmelere sahip oluyor. 

Kadın diyoruz fakat biz çeşitliliği 
savunan bir derneğiz. Kadın ve 
erkeğin istihdamda, akıl gücünde 
birlikte olmasını savunuyoruz. 
Beraber çalışma kültürü ve birlikte 
üretmeyi benimsemeliyiz. Artık 
cinsiyetsiz bir yüzyıla girdik, 
sadece robotlar ve insanlar 
yaşayacak. Yakında kadın erkek 
diye bir şey konuşmayacağız. Öyle 
bir hale geleceğiz ki akıl gücü 
olan herkes, tüm insanlar birlikte 
hareket edecek.

“Anadolu’daki 
kadınları teknolojide 
markalaştırmayı 
hedefliyoruz”
Zehra Öney: “Çok yakın bir 
zamanda bütün Anadolu’da 
özellikle her yaş ve her 
segmentteki kadını teknoloji 
okuryazarı yapmak ve 
teknolojide markalaştırmak 
için bir projeyi hayata 
geçirmeye hazırlanıyoruz. 
Şu an için 15 il hedefledik. 
Buralarda hem teknoloji 
okuryazarlığı eğitimi hem 
de liderlik eğitimi verilecek. 
Wtech Akademi’de bize gelen 
bu veritabanını eğitmeye 
devam edeceğiz. Programın 
sonunda da bu kadınlarımızdan 
en başarılı, en yol açıcı olan rol 
modelleri yakalayıp hem ödül 
vereceğiz hem de onların daha 
fazla kadına seslenmelerine 
destek olacağız.”

Kadın 
istihdamının 
yüzde 1 artması, 
GSMH’yı 80 
milyar dolar 
artırıyor
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Çalışma şekli sonsuza kadar 
değişiyor. Hiç şüphe yok ki bulut 
bilişim de büyüyor. Gartner’a 
göre, dünya genelindeki genel 
bulut hizmetleri pazarının 
bu yıl %17,2 büyüyerek 208 
milyar doların üzerine çıkması 
bekleniyor. Bu rakam, 2015’teki 
178 milyar dolardan yükseldi. 
Araştırma firması, en yüksek 
büyümenin IaaS gibi bulut 
sistemi altyapı hizmetlerinden 
geleceğini ve SaaS gibi bulut 
uygulama hizmetlerinin ise 
%21’in üzerindeki spesifik bulut 
büyümesi açısından genel olarak 

en büyük segment olduğunu 
söyledi. Ancak dünya çapında 
mevcut olan bulut altyapısı 
bütçelerinin yaklaşık %85’i hâlâ 
öncüllere odaklanıyor.

“Önce bulut” çalışma 
şekillerini değiştiriyor
Çalışma şeklindeki en büyük 
değişiklik, bulut bilişimden önce 
sanallaştırma biçiminde geldi. 
Sanallaştırma, bir donanım 
parçasının kendi yalıtılmış 
ortamlarında birden çok işletim 
sistemini çalıştırabilmesini 
sağladı. Birden fazla şeyi 

yapabilen bir donanım olan 
sanallaştırma, maliyet ve enerji 
tüketiminde büyük bir fark 
yarattı. Veri merkezlerinde geniş 
alan tasarrufu sağlamanın yanı 
sıra, şirketlerin her bir donanım 
parçası kullanımlarını en üst 
düzeye çıkarmalarına izin verdi. 
İşlem gücünün, tek bir donanım 
parçasına birden fazla proje ve 
hizmet koyarak tam kapasiteyle 
kullanılmasına olanak sağladı. 
Ancak sanallaştırma; donanımı 
edinme, yönetme ve bakımını 
kapsayan bir donanım yönetimini 
de içeriyor. Bu şirketler için 

yeni iş modellerini ve çalışma 
kültürünü şekillendiriyor
Şirketlerin uzaktan çalışmaya geçişiyle birlikte bulutu kullanma biçimleri de 
önümüzdeki yıllar boyunca iş gücünü ve kültürünü şekillendirecek. Bulut 
bilişim sektörleri de hızlı ve yoğun bir şekilde değiştirecek.

Bulut bilişim
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pazara giriş hızının eşit derecede 
önemli hale geldiğini fark 
ettiklerini de sözlerine ekliyor. 
Şirketler bulut bilişim sayesinde, 
şirket içi bir ortamda 10 ila 18 
hafta yerine artık dakikalar içinde 
binlerce sunucuyu çalıştırabiliyor.

COVID-19, sosyal mesafeyi öğretti 
ancak şimdi, ağları güvenli ve 
uzak tutarak ağ mesafesini de 
düşünmek gerekiyor. Uzaktan 
ağ erişimi artık sadece bir 
seçenek değil, çalışanlar için 
de bir gereklilik haline geldi. 
Uzaktan çalışmanın doğal bir 
uyum sağladığı finans, yazılım, 
pazarlama, vb. gibi endüstriler 
halihazırda var. Fakat pek çok 
şirket, gerekli uzaktan erişimi 
hesaba katmak zorunda kaldığı 
için uzaktan kontrolde de önemli 
bir artış yaşanacak.

Platform bankacılığının 
temeli: Bulut Bilişim
Bulut bilişim sadece bankaların 
ve finans kurumlarının 
gelişmiş çeviklikten ve maliyet 
tasarruflarından yararlanmasına 
izin vermez, aynı zamanda 
geleceğin bankacılık ortamını 
yönetmek için ayarlanmış bir 
model olan platformlaştırmaya 
daha da yaklaşmalarını sağlar. 

Teknolojideki gelişmeler, 
değişen tüketici davranışları ve 

önemli bir maliyettir. Bulut bilişim 
ise tüm bunları değiştirdi.  Bulut 
bilişim sayesinde bulut platformu 
hizmeti sunan şirketler, donanım 
yönetimi tarafını devraldı. Bu 
gibi hizmetler, her büyüklükteki 
şirket için uzaktan erişimin yanı 
sıra büyümeyi ve ölçeklendirmeyi 
çok daha erişilebilir hale getirdi. 
Bulut ve onunla birlikte olması 
gereken güvenlikteki bu gelişme; 
nasıl çalıştığımızı, nasıl bağlantı 
kurduğumuzu, nasıl öğrendiğimizi 
ve çevrimiçi olarak bir şeyi nasıl 
yaptığımızı derinden etkiliyor. 
COVID-19 ise bunu şiddetli bir 
şekilde hızlandırdı.

Bulut bilişim yeni 
normali inşa ediyor
Amazon Web Services 
CEO’su Andy Jassy, bulutu 
benimsemenin, şirket içi 
bilişimin çok gerisinde olduğunu 
gösteren istatistiklere rağmen, 
bulutun yeni norm olduğunu 
söylüyor. Andy Jassy, “İş 
ortağı ekosisteminin buluta 
geçmek isteyen müşteriler ve 
kuruluşlar için stratejik olduğuna 
inanıyoruz.” diyor. Şirketlerin 
artık kendi kaderlerini kontrol 
edebildiğine dikkat çeken 
Jessy, bulutu yeni normal 
olarak nitelendiriyor. Bulutun 
benimsenmesi için maliyetin 
her zaman ana faktör olduğunu 
ancak işletmeler buluta geçtikçe, 

bankacılıkta yeniliği harekete 
geçirmeyi amaçlayan yeni 
düzenlemeler, fintech’in 
yükselişine yol açtı. Bu 
teknolojiye sahip oyuncular 
artık hızla zemin kazanıyor ve 
kullanılabilirlikte yeni standartlar 
belirleyerek dijitale öncelik veren 
müşteri deneyimini destekliyor. 
COVID-19’un dijital dönüşümü 
hızlandırmasıyla artık bankaların 
ve finans kurumlarının oyunlarını 
hızlandırması ve iş yapış 
şekillerini yeniden düşünmesi 
gerekiyor.

Bulut bilişim; bankaların ve 
finans kuruluşlarının, finansal 
hizmetlerin ötesine geçen 
hizmetler ile, daha bütünsel bir 
deneyim sağlamak için üçüncü 
taraflarla ortaklık yapması 
gerekeceği bir ekosistem 
modelinin temeli olacak. 
Bankaların artık sadece bir finans 
kurumu olmaktan çıkıp hizmet 
sunan bir kuruma dönüşmesi 
gerekiyor. 

Köklü bir miras kültürüne sahip 
olan ve riskten kaçınan yerleşik 
şirketlerden farklı olarak, fintech 
girişimleri için bulut bariz 
bir seçimdir çünkü teknoloji; 
bankaların daha çevik olmalarına, 
hızlı ölçeklenmelerine ve 
müşterileri için gelişmiş çözümler 
geliştirmelerine olanak tanıyor.
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Bin 500’den fazla küresel 
kuruluştan üst düzey yöneticinin 
ve BT karar vericilerinin katıldığı 
ve şirketlerin veri yönetimi ve 
veri koruma yaklaşımlarının 
incelendiği Veeam 2020 Veri 
Koruma Trendleri Raporu’nda 
modern veri yönetimi ve veri 
koruması ana başlığı altında; 
sürekli çalışırlık ve koruma 
açıkları, gelişmiş siber saldırılar 
ve saldırılar nedeniyle oluşan 
kesinti süreleri gibi önemli alt 
başlıkları ele aldık. Raporda 
ortaya çıkan çok önemli bir 
nokta da; verinin işletmeler için 
önemli bir unsur olarak kabul 
edildiği halde, çok az kuruluşun 
bu dönemin talepleri için gerekli 
altyapı veya dijital stratejiye sahip 
olduğunu açıkça ortaya koyuyor 
olması oldu.

Açıklara dikkat! 
Katılımcı şirket yöneticilerine ve 
BT karar vericilerine önümüzdeki 
bir yıl içinde en büyük zorluğun 
ne olduğu sorulduğunda tüm 
şirketler %32 oranıyla “siber 
tehditler” yanıtını verdi. Rapor 
bölgesel olarak incelendiğinde; 
Türkiye’nin de içinde bulunduğu 
Güney Avrupa ve Akdeniz 
Bölgesi’ndeki şirketler, 
önümüzdeki bir yıl içinde 
en büyük zorluğu ekonomik 
belirsizlik (%35) olarak görürken, 

ikinci büyük zorluğu da siber 
tehditler (%31) olarak görüyor. 
Aynı bölgedeki kuruluşlar 
mevzuat uygulamalarını (%29) 
beklenen en önemli zorluklar 
arasında üçüncü sırada 
gösteriyor.  Bu zorlukların yanı 
sıra, birçok işletmenin veri 
altyapılarında hâlâ temel açıkları 
olduğu da raporda net bir 
şekilde ortaya koyuluyor. Sürekli 
çalışırlık açığı (availability gap) 

yani, şirketlerin uygulamalarını 
ne kadar hızlı kurtarabildikleri ile 
onları ne kadar hızlı kurtarmaları 
gerektiği arasındaki fark, 
tüm kuruluşlarda %73. Bu 
oran Türkiye’nin de aralarında 
bulunduğu Güney Avrupa ve 
Akdeniz Bölgesi kuruluşlarındaysa 
%65 olarak belirlendi. Verilerin 
yedeklenme sıklığı ile bir 
kesinti sonrasında şirketlerin 
ne kadar veri kaybetmeyi göze 

Sürekli çalışırlık açığını ve 
koruma açığını kapatmak,

Zamanla şirketler verinin önemini daha iyi anlamış olsa da, yöneticiler 
veri yönetimindeki ve altyapıdaki aksaklıkların şirketlerini ne kadar zor 
durumda bırakabileceğinin henüz farkında değil.

işletmeler için neden önemli?

Kürşad Sezgin
Veeam Türkiye Ülke Müdürü
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maliyet tasarrufu konusunda 
dijital dönüşümün etkili 
olabileceğini belirtiyor.

Dijital dönüşümü oluşturan 
parametreler ve beklentiler 
birbirinden farklılık 
gösterdiğinden, firmaların 
dönüşümlerinin hangi 
aşamasında olduğunu 
ölçmek zor. Yine de araştırma 
sonuçlarına baktığımızda tüm 
şirketlerin dijital dönüşüm 
sürecinin belirli noktalarında 
olduklarını görebiliyoruz. 
İşletmelerin %30’unun dijital 
dönüşüm uygulamalarının 
ve planlamalarının erken 
aşamalarında olduğunu, 
%23’ününse dijital dönüşüm 
girişimlerinin olgunlaşmış ve 
hedeflerine ulaşma yolunda 
gerekli ilerlemeleri kaydetmiş 
olduklarını görüyoruz. Dijital 
dönüşüm her şirket ve her 
sektör için farklı şeyler ifade etse 
de, günümüz dünyasında tüm 
işletmelerin gelişim göstermek 
için sağlaması gereken belli başlı 
standartlar olduğu su götürmez 
bir gerçek.

Kesinti süresinin 
verdiği hasar
Araştırmalarımız her 10 
sunucudan birinin son bir yıl 
içinde en az bir kez beklenmedik 
kesintiye uğradığını gösteriyor. 
Dijital dönüşüm süreçlerinin 
hangi noktasında olursa olsun 
kuruluşların %95’i beklenmedik 
kesintilere maruz kalıyor ve bir 
kesinti ortalama 117 dakika 
sürüyor. Bu kesintiler ilk bakışta 
çok büyük ve olağanüstü olaylar 
gibi görünmese de işletmeler 
için hâlâ büyük miktarlarda 
para kaybetme nedeni. Küresel 
kuruluşlar, verilerini (%51) 
“yüksek öncelikli” olarak görüyor. 
Dolayısıyla uygulamalardaki 
yalnızca bir saatlik kesintinin bile 

alabildiklerini gösteren koruma 
açığında (protection gap) ise 
Güney Avrupa ve Akdeniz Bölgesi 
kuruluşları %61 oranına sahipken, 
bu oranın tüm kuruluşlarda %69 
oranında olduğu tespit edildi.
Bu verilere bakıldığında 
Türkiye’nin içinde bulunduğu 
Güney Avrupa ve Akdeniz Ülkeleri 
Bölgesi’ndeki işletmelerin, 
küresel ortalamadan daha 
iyi performans gösterdiğini 
söylemek mümkün. Yine de bu 
oranların yüksekliği, dünyadaki 
işletmelerin çoğunun modern 
veri yönetimi taleplerine tam 
anlamıyla uyum sağlayamadığını 
ortaya koyuyor.

Şirketleri dijital 
dönüşümün gerisinde 
tutan sebepler neler?
Araştırmaya katılan işletmelere, 
sorunlarının farkında olmalarına 
rağmen açıkların devam 
etmesinin nedeni sorulduğunda, 
en sık alınan cevap %44 oranıyla 
BT alanında yetenek ve uzman 
eksikliği oldu. Bu oran Türkiye’nin 
içinde bulunduğu Güney Avrupa 
ve Akdeniz Bölgesi’ndeki 
kuruluşlardaysa %50 olarak 
görüldü.Tüm kuruluşların %39’u 
eski sistem ve teknolojilere 
bağımlılık, %29’u bütçe 
yetersizliği, %28’i zaman kısıtlılığı, 
%27’siyse üst düzey yönetimin 
desteğinin olmamasını, dijital 
dönüşümlerinde engel olarak 
görürken; işletmelerin %16’sı 
dijital dönüşüm yolculuklarında 
hiçbir engel görmüyor. Tüm bu 
engellere rağmen işletmeler, 
dijital dönüşümün geleceğe 
giden yol olduğuna ve önemli 
fırsatlar getireceğine inanıyor. 
Katılımcıların %51’i dijital 
dönüşümün müşteri hizmetlerinin 
iyileştirilmesine yardımcı 
olabileceğine inanıyor. %48’i 
kuruluşların iş operasyonlarının 
iyileştirilmesinde, %47’siyse 

işletmelere 67 bin 651 dolara 
mal olabileceği tahmin ediliyor.
Tüm bunlar göz önüne alındığında 
dijital dönüşüm maliyetiyle ilgili 
birçok endişe yersiz kalıyor. 
Çünkü sağlam ve modern bir veri 
yönetimi stratejisiyle sağlanan 
tasarruf, veri yönetimi stratejisi 
benimsememesinin yarattığı 
maliyetten çok daha ağır basıyor.

Bulut veri yönetiminin 
yükselişi 
İşletmelerin benimsemesi 
gereken en önemli konu, verilerin 
korunması ve kullanılmasının 
özünde birbiriyle bağlantılı 
olduğu gerçeği. Bir işletmenin 
dijital dönüşüm çalışmalarını, 
müşterilerine daha iyi hizmet 
verebilmek veya günümüzdeki 
zorlukların üstesinden 
gelmek üzere hızlandırıp 
hızlandırmadığını Bulut Veri 
Yönetimi stratejisi belirliyor. Bu 
durumu daha iyi açıklamak için; 
Hizmet Olarak Yedekleme (BaaS) 
gibi bulut yönetim hizmetlerine 
artan ilgiliyi örnek verebiliriz.

Araştırmamızda kuruluşların 
%43’ü, önümüzdeki iki yıl 
içinde bir BaaS sağlayıcısından 
faydalanmayı planladığını belirtti. 
Kısaca açıklamakta fayda 
var: Bir BaaS sağlayıcısı veri 
güvenliğinizi sağlamakla kalmaz, 
aynı zamanda ölçeklenebilirlik ve 
gelişmiş performans da sağlar. 
Aynı durum diğer birçok bulut 
hizmeti için de geçerlidir.
Sonuç olarak; dijital dönüşüm 
yolculuğunuzda nerede 
olduğunuzdan bağımsız olarak, 
sürekli çalışırlık ve koruma 
açıklarını kapatmak şirketler 
için oldukça kritiktir. Bu, sadece 
bugün daha iyi bir korumanın 
yanı sıra, geleceğin getireceği 
yenilikler için de avantajlı bir 
durumda olmanızı sağlayacaktır.



EYLÜL 2020 - İŞTE TEKNOLOJİANALİZ39 

Son on yılda bankalar daha 
büyük, daha kârlı ve daha iyi 
bir şekilde sermayeleştirildi. 
Çevremizdeki teknolojik 
yeniliklere rağmen finansal 
kurumlar, özellikle birçok 
durumda banka işleminin hala 
yoğun emek, kağıt tabanlı, hataya 
açık ve zaman alıcı olduğu ticaret 
finansmanı alanında geride 
kalıyor ve bu da banka kârlılığını 
önemli ölçüde etkiliyor.

Peki durum neden böyle? 
Finansal kurumlar için yeni 
teknolojilerin keşfi zaman ve çaba 
gerektirir. Bu nedenle bankalar 
kendilerini, genellikle yenilik 
eğilimlerini belirlemek yerine, 
onları takip ederek yakalamaya 
çalışırken bulurlar. Temel ürünlere 
yapılan yoğun entegrasyon 

yatırımı da yeni teknolojilerin 
yavaş benimsenmesine yol açan 
uzun ve pahalı işe alımlarla 
sonuçlanır. Bununla birlikte, artık 
hepimizin son derece farkında 
olduğu gibi COVID-19’un küresel 
pazarlar üzerindeki etkisi, tabloyu 
sonsuza kadar değiştirdi ve 
değiştirecek. Öyle ki temassız, 
mobil dostu ticaret finansmanı 
işleme ihtiyacının farkındalığı bu 
dönemde belirgin bir şekilde arttı.

Değişim dünyasında 
ilerlemek
Ticaret finansmanının 
dijitalleşmesi artık bankalar için 
yeni küresel standardı belirlemek 
adına benzeri görülmemiş bir 
fırsat sunuyor. Tüketiciler yeni 
dijital normlara daha önce hiç 

olmadığı gibi adapte olurken, 
kurumsal müşteriler de aynı 
şekilde uyum sağlayarak 
bankacılık hizmetlerinin buna 
ayak uydurmasını ve hizmetlerin 
gecikmeden veya hatasız bir 
şekilde sunulmasını bekliyor.

Bankalar bu fırsatı, yeni 
teknolojileri uygulayarak ve 
hizmetlerini, işlemlerini daha 
yüksek verimlilik ve daha düşük 
maliyetlerle uçtan uca dijital 
hizmetler sağlayacak şekilde 
ayarlayarak kullanabilir. Ticaret 
finansmanının dijitalleşme 
olasılığının kapsamı sonsuzdur 
ve bazı yanlış kanıların aksine, 
operasyonlarda köklü bir 
değişiklik gerektirmez. Bununla 
birlikte yerleşik sistemlere, 
sorunsuz birlikte çalışabilirlik 

yeni küresel standardı belirliyor
Yenilikçi ödeme teknolojileriyle ödemeleri kabul etmeyi ve işlemeyi 
benimseyen finans firmaları, yeni normalde sektöre öncülük edecek.

Dijitalleşen ticaret finansmanı
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değerli kılmak, zamanında ve 
uygun maliyetli hale getirmek 
için tüm ekosistem taraflarının 
aynı çözüme veya en azından 
aynı teknolojiyi kullanan benzer 
bir çözüme bağlanması gerekir, 
böylece iletişim kurabilirler. 
Piyasada çok az ticaret 
finansmanı blok zinciri çözümüne 
sahip. Öte yandan birlikte 
çalışabilirlik olmadan benimseme 
de yavaş ve pahalı olacaktır.

Bu da bizi uygulama 
programlama arayüzlerine 
(API’ler) getiriyor. Google 
ve Salesforce gibi teknoloji 
devlerinin API yönetim 
platformlarını satın almasıyla 
veya fintech şirketleriyle bu 
platformlar, e-ticaret gibi çeşitli 
endüstrilerde web hizmetlerinin 
tüketimini kolaylaştırmak için 
yaygın olarak kullanılmaktadır. 
API’ler, son kullanıcılara 
gerçek zamanlı ve kesintisiz 
dijital hizmetler sağlar. Ancak 
veri güvenliği açıkları ve 
sürdürülmesi gereken katı 
uyumluluk politikaları nedeniyle 
API’ler, bankalar tarafından 
yavaş bir şekilde kabul edildi.
Ancak bu değişiyor ve nihayet 

olmadan yeni otomasyon araçları 
eklemek, şüphesiz dağıtım 
maliyetlerini artıracak ve yatırım 
getirisini (ROI) azaltacaktır. 
Aynı sorunu ele alan birden 
çok sistemi ortadan kaldırarak 
ve ardından müşteri katılımını 
birbirine bağlayan ve kolaylaştıran 
teknolojilere odaklanarak, 
operasyonları kolaylaştırmak 
verimli olacaktır. Daha büyük 
etki, azaltılmış uygulama süresi, 
artan yatırım getirisi ve daha 
hızlı sonuçlar için entegre, 
tamamlayıcı çözümler kullanmak 
da çok daha iyidir.

Teknoloji sağlayıcıları
Dağıtılmış defter teknolojisi veya 
blok zinciri gibi nispeten yeni 
teknoloji trendlerine karşı dikkatli 
olmak gerekir. Dijital varlıkların 
oluşturulması ve değişimi 
yoluyla kağıt ihtiyacını ortadan 
kaldırırken bu teknolojiler, hala 
iyi çalışmak için büyük, önceden 
yapılandırılmış bir kullanıcı 
tabanına güveniyor. Blok zinciri, 
bankacılık sektöründe çok fazla 
ilgi yarattı ancak benimseme 
hala yavaş, yüksek abonelik ve 
entegrasyon maliyetleri nedeniyle 
de henüz yaygın değil. Bunu 

finans kurumları arasında 
ilgi ve benimsemede bir artış 
görmeye başlıyoruz. Daha 
yenilikçi, dönüştürücü bankalar 
ise başı çekiyor. Singapur 
merkezli DBS Bank, küresel 
ticaretin dijitalleşmesinin 
patlayıcı bir değişimin eşiğine 
geldiğine inanıyor ve teknolojinin 
benimsenmesinin kabul gören 
bir öncüsü olarak, bu yeniliğin ön 
saflarında yer almaya hazırlanıyor. 
Banka, gerçek zamanlı veri 
alışverişi ve daha az kağıt izi 
sağlamak adına API’ler aracılığıyla 
optik karakter tanıma (OCR) 
gibi özellikler için ekosistem 
sağlayıcılarına bağlanıyor ve 
kendisini müşteri yolculuğuna 
dahil ederek çeşitli endüstri 
ortaklarıyla deneyler yapıyor.

Kısacası, finansal kurumların 
performansını artırmasına 
yardımcı olacak birçok teknoloji 
var. Hiçbiri kusursuz değil, hepsi 
de değer üretiyor. Geleceğe 
yönelik müşteri sadakati, büyüme 
ve kârlılığın anahtarı sadece 
teknolojiyi benimseme değil, 
teknolojiyi benimseme hızıdır. 
Yeni teknolojiler; ekleme, entegre 
etme ve verileri bir araya getirme 
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şeklimiz geri alınamaz bir şekilde 
değişti. Teknoloji meraklısı artık 
sadece Z ve Y kuşağı değil her 
yaştan insan oldu. Temassız, 
hızlı ve kullanışlı dijital ödeme 
çözümleri, bu değişimle karşı 
karşıya kalan tüketiciler için 
vazgeçilmez bir hale geldi. Dünya 
Ekonomik Forumu’nun haklı 
olarak işaret ettiği gibi dijital 
ödemeler, ekonomileri çalışır 
durumda tutuyor ve insanların 
virüsle teması azaltmalarına 
yardımcı oluyor.

Nakit artık kral değil
Yeni sterilize edilmiş ve sosyal 
olarak mesafeli gerçekliğimizde 
tüketiciler ve satıcılar, nakit 
paranın artık kral olmadığı bir 
ortama hızla adapte olmaya 
başlıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün 
Mart ayında, insanların COVID-
19’un yayılmasıyla mücadele 
etmek için nakitsiz işlemlere 
yönelmesi tavsiyesinin ardından, 
nakit kullanımında büyük bir 
küresel düşüş yaşandı ve 
tüketiciler çevrimiçi bankacılık, 
mobil bankacılık ve mobil 
ödeme kullanımlarında %30 
ila %40 artış bildirdi. Çevrimiçi 
tüketiciler bir yandan da artık 
ödeme yaptıklarında daha fazla 

konusunda satıcı uzmanlığından 
yararlanmanın yanı sıra ticaret 
finansmanının dijitalleşmesinde 
yeni bir standart oluşturmaya 
yardımcı oluyor.

Dijital ödemelerin “yeni 
normal”de evrimi
Tüketiciler giderek artan bir dijital 
gerçekliğe ve hiper farkındalığına 
alıştıkça çevik, güvenli, bağlantılı 
ve dijital olarak etkinleştirilen 
ödemeler norm haline gelecek. 
COVID-19 salgını, dijital ödeme 
endüstrisi için bir dönüm noktası 
oldu ve nakitsiz bir topluma 
doğru, eşi görülmemiş bir geçişi 
teşvik etti. Ödeme ekosistemi, 
sağlık krizi öncesinde dijital 
bir modele geçerken virüs 
bu adaptasyonu hızlandırdı. 
Hastalığın bulaşmasıyla ilgili 
korkular, tüketicileri nasıl alışveriş 
yapıp ödeme yapacaklarını 
yeniden düşünmeye zorladı. 
Böylelikle, çevrimiçi alışverişteki 
artışla birlikte dijital ödemeler ana 
akım haline gelmeye başladı ve bu 
ödeme yöntemleri de ‘yeni normal’ 
olarak günlük gerçeklerimizin bir 
parçası haline geldi. Bu değişim, 
salgından daha uzun sürecek 
çünkü COVID-19 ortamında 
ve sonrasında alışveriş yapma 

ödeme çeşitliliği talep ediyorlar. Son 
araştırmalar, dünya çapındaki dijital 
alıcıların beşte birinin, tercih ettikleri 
ödeme yöntemi sunulmazsa 
çevrimiçi bir satın alma işlemini 
tamamlamayacağını gösteriyor.

Dönüşü olmayan nokta
2008’deki küresel mali kriz, 
ödeme sistemlerinde ve 
süreçlerinde köklü bir değişikliği 
zorunlu kılarak fintech’i doğurdu. 
Benzer şekilde, dijital ödemeler 
de virüsle daha da gelişti. 
Dijital ödemelerin geleceğini 
güçlü bir şekilde etkilemesi 
beklenen yapay zeka ve blok 
zinciri gibi teknolojilerle, endüstri 
oyuncularının iş birliği yapması 
ve değişen tüketici eğilimlerine 
çözüm araması gerekiyor. Dijital 
ödemeler, tüketici duyarlılığını ve 
ihtiyaçlarını yansıtmaya devam 
eden, sürekli gelişen bir çözüm 
haline geldi. Tüketiciler nakit 
paradan giderek uzaklaştıkça 
bu eğilim, yakın vadede dijital 
ödeme alanında daha da 
büyük bir yeniliğe dönüşecek. 
Yenilikçi ödeme teknolojileri 
yoluyla ödemeleri kabul etmeyi 
ve işlemeyi benimseyen finans 
firmaları da “yeni normal”de 
sektöre öncülük edecek.
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çalışma yerine beş gün uzaktan 
çalışma modeline geçiş yaptık, 
şubelerimizdeki çalışma şartlarını 
da düzenledik. Kahramanmaraş 
Çağrı ve Operasyon Merkezimizin 
de uzaktan çalışmasına olanak 
sağladık. Çalışanlarımızın 
regülasyonlar çerçevesinde, 
güvenliği sağlanmış bir biçimde 
uzaktan erişim yetkisi bulunuyor. 
Dolayısıyla iş sürekliliğini 
aksatmadan ve müşteri 
memnuniyetinden taviz vermeden 
ürün ve hizmetlerimizi aynı 
kalitede sunmaya devam ettik.
 
COVID-19 süreci, daha önce 
olmayan yeni bir teknolojiyi 
ortaya çıkarmadı ama mevcut 
teknolojilerin, bu zamana kadar 
dijital dönüşüm kapsamında 
atılan adımların ne denli önemli 
olduğunu net bir şekilde ortaya 
koydu. Yalnızca mobil ve internet 
bankacılığı sunmanın ötesinde 
tüm iş süreçlerini dijitale taşıyan, 
müşterilerine temassız, hızlı 
ve zahmetsiz bir model sunan 
kurumlar başarılı oldu.
 
ING Türkiye olarak robot 
teknolojileri, yapay zeka, 
analitik, veri bilimi odaklı 
çalışmalarımızı uzun yıllardır 
önceliğimiz olarak görüyoruz. 
Yeni nesil teknolojilerimiz ile 
müşterilerimize sunduğumuz 
hizmeti mükemmelleştirirken, 
bu vizyona paralel olarak iç 
süreçlerimizi de dijitalleştiriyoruz.
 
Müşterilerin dijital 
kanallara ilgisi artarak 
devam edecek

Bankacılık ve Finans sektöründe 
dijitalleşmenin, müşteri deneyimi 
noktasındaki önemine dikkat 
çeken ING Türkiye Teknoloji 
Genel Müdür Yardımcısı Bahadır 
Şamlı, orta vadede sektördeki 
ivmelenme konusunda önemli 
bilgiler paylaştı…

Pandemi sürecine en 
hızlı ve kolay adapte 
olan sektör olduk
Bankacılık ve finans sektörü 
gerek dünyada gerekse 
ülkemizde uzun yıllardır 
dijitalleşmeye yatırım yapıyor ve 
bu alanın öncüleri arasında yer 
alıyor. Dolayısıyla sektör olarak 
COVID-19 sürecine en hızlı ve 
kolay adapte olan sektörlerin 
başında geldik. ING Türkiye 
olarak biz zaten 2015 yılından 
bu yana haftada iki gün uzaktan 
çalışıyorduk, kurum kültürümüzde 
uzaktan çalışma yerleşmiş bir 
sistemdi. Dolayısıyla ülkemizde 
ilk vakanın açıklanmasının hemen 
ertesi günü Genel Müdürlük 
çalışanlarımız ile iki gün uzaktan 

Mobil ve internet bankacılığı 
kullanımı her geçen dönem 
artış gösteriyor. Bu kanallara 
hakim olan müşteriler, işlemlerini 
pandemi öncesinde olduğu 
gibi sürdürmeye devam etti. 
Diğer taraftan dijital kanallarla 
bu dönemde ilk kez tanışan 
kullanıcılar da aslında bu 
sistemlerin ne derece işlevsel 
olduğunu gördü. ING Türkiye 
olarak 2018 yılında devreye 
aldığımız, finansal işlemlerin 
sadece yazışarak yapılmasını 
sağlayan yazışmalı bankacılık 
asistanımız INGo’ya, pandeminin 
ilk 5 ayında 10 milyonu aşkın 
mesaj geldi. Müşterilerimiz pek 
çok finansal işlemi INGo ile 
yapmaya başladı. Dolayısıyla 
pandemi sonrasında da 
müşterilerin dijital kanallara 
yönelik ilgisinin artarak 
devam edeceğini öngörüyor, 
stratejimizi de bu doğrultuda 
şekillendiriyoruz.
Pandemi ile birlikte hız kazanan 
dijitalleşmenin etkilerini 
önümüzdeki süreçte daha 
net göreceğiz. Araştırmalar 
geleneksel bankacılığın yerini, 
elindeki veriyi daha iyi işleyen, 
müşterilerine kişiselleştirilmiş 
hizmet sunmaya odaklanan 
bankaların alacağını gösteriyor. 
Biz “bankacılık lisansına sahip 
bir teknoloji şirketi” olarak, 
finansal ihtiyaçlara dijital 
ortamdan cevap veren bir 
platform olma vizyonuyla hareket 
ediyoruz. Mevcut etkilerin finans 
sektörünün de dijitalleşme 
adımlarını hızlandıracağına 
inanıyoruz.

Pandemi sürecinde her türlü ihtiyaca yanıt veren ve önemini daha da 
hissettiren dijitalleşme, şirketlerin yatırım önceliklerinde ilk sıraya yerleşti. 
Dijitalleşme süreçlerine çok daha erken başlamış olan Bankacılık ve 
Finans sektörü ise mevcut teknolojilerine yenilerini ekleyerek müşteri 
deneyimlerini daha üst düzey bir hizmet ile karşılamaya hazırlanıyor. 
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Hologram ekran ile 
özgürce çalışma imkanı 

Pilsiz ve su geçirmez 
kamera sabitleyici 

Hologram ekran bir bilgisayarınız olsa özellikle uzak-
tan çalışmanın daha da yaygınlaştığı son dönemde 
muhtemelen işinizi fazlasıyla görecektir. Bu özel ek-
ran konsepti, televizyona benzer şeffaflık ve holografi 
tekniklerini kullanıyor. Küçük bir standa entegre edil-
miş LED projektör, 4 mm akrilik ekranda ışık yansıtı-
yor. Işığı alan gelişmiş bir folyo ile kaplı ekran 27 inç 
boyutunda ve 1920x1080 piksel çözünürlüğe sahip. 
Standart bir klavye ile bağlanabileceğiniz ekranda 
günlük işlerinizin tümünü yapabilir, ekranı istediğiniz 
yerde konumlayabilirsiniz. 

Akıllı telefonunuz ya da kameranız için hidrolik kame-
ra sabitleyici GravGrip cep boyutunda, pilsiz üstelik su 
geçirmez. Kullanımı çok kolay olan GravGrip ile istedi-
ğiniz gibi cep telefonunuzu veya aksiyon kameranızı 
birlikte verilen adaptörlerle GravGrip’e monte edin. 
Mavi düğmeyi çevirerek kameranızı yerine kilitleyin. 
Yüksek açılı çekimleri kolayca yakalamak için fotoğraf 
makinesini sabit bir noktada tutmak adına “Roll” ko-
numuna getirin veya “Tilt” konumunda bırakın. Mavi 
düğmeyi çevirdiğinizde mevcut konuma kilitlemiş ola-
caksınız. GravGrip’i istediğiniz gibi ayarlama imkanına 
sahipsiniz. 

İkili taşınabilir şarj cihazı tüm şarj ihtiyacınızı tek 
başına karşılayacak
2 adet 5.000 mAh ultra yüksek kapasite bataryası bu-
lunan PowerStones taşınabilir şarj aleti, aynı anda iki 
mobil cihazın şarj edilmesine olanak tanır. Ev, ofis ya 
da seyahat sırasında iki kişinin tüm şarj ihtiyacını tek 
başına karşılayabilen powerbank, güvenli şarj için ge-
liştirilen akım korumalı teknolojisiyle de cihazların zarar 
görmesini engeller. PowerStones, akıllı telefonlar ve di-
ğer mobil cihazlar için geliştirilmiştir. Kablosuz şarj is-
tasyonu özelliği sayesinde tüm cihazlarla uyumlu çalışır 
ve iki cihazı aynı anda kolayca şarj edebilir. Üzerinde yer 
alan LED pil göstergesi sayesinde batarya doluluk ora-
nının kolaylıkla takip edilmesini sağlayan kablosuz şarj 
cihazının 2.1 A çıkışı da hızlı şarj özelliği sunar. 
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Fotoğraf ve video hibrit 
çekimleri için ideal!

Ses deneyiminden ödün 
vermeyen profesyonellere 
özel kulaklık 

lpha 7S III, 12.1MP arkadan aydınlatmalı full-frame 
ultra-yüksek hassasiyetli ve 15+ stop geniş dinamik 
aralıklı yepyeni görüntü sensörü; 4K 120pi ve 10-bit 
4:2:2 renk derinliği, yeni ısı giderme mekanizması ve 
pil bitene kadar bir saatin üzerinde 4K 60p film çekimi-
ne olanak tanıyan ikili kart yuvası gibi pek çok etkileyici 
video kayıt kabiliyeti; yeni otomatik netleme sistemi; 
dokunmatik ekran arayüzü ve yana açılan LCD ekranı 
ile video profesyonelleri ve fotoğraf/video hibrit çekim-
leri yapan herkes için vazgeçilmez olmaya aday.

Yoğun şekilde çalışan günümüz ofis çalışanlarının ha-
yatlarına sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde 
tasarlanan ADAPT 660, ses deneyiminden ödün ver-
meyen profesyoneller için ideal. Tamamen kablosuz 
bir tasarım olan ADAPT 660, verimliliği artırırken kul-
lanıcıların yaptığı işe odaklanmasını da kolaylaştırır. 
Dört ANC mikrofon sistemi sayesinde, kulaklık harici 
ortamları sürekli olarak izler ve açık ofislerdeki sohbet 
hacmini azaltmadan rüzgar sesi dahi, dış mekandaki 
istenmeyen sesleri ortadan kaldırır. Ek olarak, kullanı-
cılar ses alımını optimize etmek için makineler tarafın-
dan geliştirilmiş algoritmalar ile üç geliştirilmiş mikro-
fonu kullanarak mükemmel çağrı netliği sunabilir.  

128 GB’a kadar kullanılabilen flash bellek seçenekleri
Kingston Technology Company Inc.’in flash bellek iş-
tiraki Kingston Digital Inc., şifreli USB flash sürücüleri; 
DataTraveler Locker+ G3, DataTraveler Vault Privacy 
3.0 ve DataTraveler 4000 G2’a 128GB kapasite seçe-
nekleri eklediğini duyurdu. Bu sürücüler, her seviye-
deki müşteri ihtiyacına yönelik güvenliğin ön planda 
tutulduğu eksiksiz bir şifreli çözüm kolaylığı sunuyor. 
DataTraveler Locker+ G3, çift kat veri güvenliği için 
kişisel verileri donanım şifrelemesi ve parola koru-
ması ile güvence altına alıyor. DTLPG3, kullanıcıların 
USB’lerinden Google Drive, OneDrive, Amazon Cloud 
Drive, Dropbox veya Box’a verileri otomatik olarak ye-
deklemelerini sağlayan isteğe bağlı bir özellik olarak 
bulut yedeklemesi sunuyor. 
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Giyilebilir teknolojilerin potansiyeli 
fazla ama şimdi daha büyük 
bir gelişme ile karşı karşıyayız. 
Cornell, Wisconsin ve Madison 
Üniversitesi’nin ortak çalışması 
sonucu ortaya çıkan bu yeni 
bileklik, el hareketlerinin 
tamamını devamlı olarak üç 
boyutlu olarak takip edebiliyor.  

FingerTrak ismi verilen bu 
bileklik, el üzerinde bulunan 
toplam 20 parmak eklemini 
algılayıp 3D olarak işleyebiliyor. 
Cihaz üzerinde bulunan düşük 
çözünürlüklü ve oldukça küçük 
termal kameralar, bileğin ve 
elin tüm hareket ve açısını 
hassas bir şekilde ve yüksek 
doğrulukta tespit edebiliyor. 
Bu tarz bir özellik sayesinde 
artık işaret dilinin her türlü 
dile çevrilmesi, sanal gerçeklik 
uygulamaları, mobil sağlık 
gözlemi, insan-robot etkileşimi 

başta olmak üzere birçok 
alanda devrimler yaşanabilir. 
Cornell Üniversitesi’nin yeni 
açtığı bilim laboratuvarında 
bilgi bilimleri alanında profesör 
asistanı olarak görev yapan 
Cheng Zhang, “Ekip olarak böyle 
bir başarıya imza attığımız için 
çok mutluyuz. Ortaya çıkan 
bilekliğe baktığımızda tüm bilek 
hareketlerinin ve parmakların 
yüksek doğrulukta işlendiğini 
görmek sevindirici. İlk defa bir el 
postürünü, bilek açısıyla beraber 
sanal ortamda aynısını yeniden 
şekillendirebiliyoruz.” diyor. 
Bu laboratuvar aynı zamanda 
FingerTrak’in geliştirildiği yer.

Geçmişte kullanılan bileklik 
kameraları genellikle çok 
büyük ve ağır olduğu için 
günlük kullanıma uygun 
değildi. Aynı zamanda bu eski 
teknolojiler sadece belirgin 

hareketleri algılayabiliyordu. 
FingerTrak’in çığır açıcı olarak 
nitelendirilmesinin altında onun 
hafifliği yatıyor. Hafif olduğu için 
kullanıcının bilek hareketlerinde 
de kısıtlama olmuyor. 

Önceki çalışmalar genellikle 
sadece kameraların parmak 
hareketlerine odaklanırken 
FingerTrak, termal görüntüleme 
ve makine öğrenimini kullanarak 
neredeyse elin tamamını, en 
ince detaylarıyla dijital ortama 
taşıyabiliyor. Bileklik üzerinde 
dört adet minyatür denebilecek 
termal kamera bulunuyor. Bu 
kameraların her biri yaklaşık 
bir bezelye tanesi boyutunda. 
Dördünün ortak hareket etmesi 
sonucunda da elin haritası 
ortaya çıkıyor. Bu bilgiler daha 
sonra derin sinirsel bir ağa 
bağlanarak elin 3D olarak sanal 
bir kopyasını çıkartıyor. Zhang’e 

Giyilebilir teknolojinin yeni boyutu: 

Araştırmacılar, bileğe takılan bir cihazla insan elinin hareketlerini 3D olarak 
takip edebilen çığır açıcı bir gelişmeye imza attılar.

3D Hareket 
Algılayan Bileklik
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ve ekibindeki araştırmacılara 
göre, el bir nesne tuttuğunda bile 
bu yöntem sayesinde kayıpsız bir 
görüntüleme gerçekleşecek.

Bu teknoloji, potansiyel olarak 
birçok yeniliğin kapısını açsa da 
Zhang en çok işaret dilinin etkin 
kullanımına yönelik bir heyecan 
duyuyor. Zhang, “Mevcut işaret 
dili çevrim teknolojisi, kişinin 
özel bir eldiven giymesini ya 
da yakınında özel bir kamera 
olmasını gerektiriyor ki pratikte 
bu büyük bir engel teşkil ediyor. 

Ancak geliştirdiğimiz bileklik 
sayesinde adeta dil bariyerlerini 
ortadan kaldırarak zincirleri 
kırıyoruz.” diyor.

FingerTrak aynı zamanda sağlık 
uygulamalarında da çok etkili 
olabilir. Toplum Sağlığı Uzmanı 
olarak Wisconsin Üniversitesi’nde 
biyoistatistik ve medikal bilgi 
alanında araştırma yapan Yin 
Li ise “Bu teknoloji özellikle 
motor beceriler konusunda 
sıkıntı yaşayan bireylerin 
gözlemlenmesi açısından büyük 

yarar sağlayacaktır.” diyor. 
FingerTrak projesinde kullanılan 
yazılımın geliştirilmesinde büyük 
katkıda bulunan Yin Li, “Elimizi 
ve parmaklarımızı nasıl hareket 
ettirdiğimiz, aslında sağlık 
durumumuz hakkında birçok şey 
söyler. Bu tarz bir cihaz sayesinde 
özellikle yaşlı insanların elini 
nasıl kullandığına dair daha derin 
bir bilgi edineceğiz. Bu bilgi 
de Parkinson ve Alzheimer gibi 
hastalıklarla mücadelede bize 
yeni bir umut verecek.” diyor.
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5G’nin etkinleştirmeyi vaat 
ettiği muazzam bağlantı hızını 
sağlamak için taşıyıcıların 
altyapılarında büyük değişiklikler 
yapması gerekiyor. En büyük 
değişikliklerden biri ise 
sanallaştırılmış radyo erişim 
ağlarına geçiştir. Radyo ağı 
erişimi, kullanıcılara bağlantı 
sağlamaktan sorumlu 
antenlerin ve baz istasyonlarının 
toplanmasıdır. Fakat 
sanallaştırılmış bir radyo erişim 
ağı veya vRAN, daha iyi verimlilik 
sağlayan bu altyapıyı kurmanın 
yeni bir yoludur.

Fikrin temeli, pahalı özel 
donanımın yerine düşük 
maliyetli emtia donanımlarını 
koymak ve yönetim görevlerini 
otomatikleştirmek için 
yazılım kullanmaktır. Bu, veri 
merkezindeki yazılım tanımlı 
ağ kavramına benzer. VMware 

ve Intel arasındaki ortaklık da 
yazılım tanımlı ağ pazarındaki 
gücü ortaya koyuyor. Ortaklık 
kapsamında her iki şirket, taşıyıcı 
çözümlerinden ikisini tek bir 
platforma entegre edecek. İlk 
çözüm, işlemcilerinin üzerinde 
taşıyıcı vRAN altyapısı oluşturmak 
için bir dizi özel yazılım yapı taşı 
olan Intel’in FlexRAN’ı, diğer 
teknoloji ise taşıyıcı ağlarda radyo 
ekipmanını yönetmek için bir 
platform olan VMware RAN Akıllı 
Kontrolör’ü olacak. İki teknolojiyi 
birleştirmek, sağlayıcıların 
yapması gereken manuel yazılım 
entegrasyonu miktarını azaltarak 
dağıtımlarını kolaylaştıracak. 

Dünyanın en büyük yarı iletken 
üreticisi Intel, entegre bir vRAN 
platformu ve Intel ile VMware’in 
önde gelen teknolojisi ve 
uzmanlığı birleştiğinde CoSP’lerin, 
hızlandırılmış zamandan 

yenilikçi hizmetlerin dağıtımına 
kadar yararlanacak şekilde 
konumlandırıldığını söylüyor.

Intel ve VMware, ortak platformları 
için açık arayüzler olarak 
tanımladıkları şeyi oluşturmak 
üzere de çalışacaklar. Açık, 
yani kolay erişilebilir uygulama 
programlama arabirimleri 
önemlidir çünkü taşıyıcı ağlar 
genellikle çok sayıda tedarikçiden 
bileşenler içerir. API’ler bu 
bileşenlerin birbirleriyle iletişim 
kurmasını sağlar. Intel ve VMWare 
tarafından yapılan duyuru, 
VRAN ve Open RAN alanlarının 
hızla genişlediğini gösteriyor. 
İki şirket, mevcut şirketlerin ve 
yeni katılımcıların bu platformları 
kendileri oluşturmak için çaba 
ve sermaye harcamak yerine 
inovasyona odaklanabilecekleri 
yatay bir yazılım platformu 
oluşturmak adına ortaklık yapıyor.

5G’ye geçişi hızlandırmak için bir arada!
VMware ve Intel, telekomünikasyon sağlayıcılarının 5G’nin temel bileşeni 
olan vRAN teknolojisini benimsemelerine yardımcı olmak için ortak bir 
yazılım platformu geliştirdi.

VMware ve Intel 
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COVID-19 krizinin, eski çalışma 
tarzları ve iş operasyonları 
üzerindeki etkisi ile genel 
teknolojinin benimsemesindeki 
artışı nasıl hızlandırdığını 
inceleyen Microsoft, yeni bir hibrit 
çalışma yönteminin standart hale 
geleceğini tahmin ediyor.

Yeni çalışma 
normalinde yükselen 
trendler
Microsoft’a göre, 
organizasyonların yeni hibrit 
çalışma normalini planlarken 
farkında olmaları gereken yeni 
trendlerden bazıları şu şekilde:

Tükenmişlik riski: Kuruluşların 
yeni kullanılabilirlik algısı 
konusunda dikkatli olmaları 
gerekiyor. Evden çalışanlar, 
yöneticileriyle akşam saatlerine 
kadar telefon görüşmeleri yapıyor 
ve mesai saatleri dışında iletişim 
için sınırları yeniden belirlenmesi 
ihtiyacı duyuyor.

Kariyer gelişimi: İş birliği araçları, 
faaliyeti ölçebilir ancak bir bireyin 
kuruluşa getirdiği değeri ölçemez. 
Kuruluşların bu nedenle performansın 
nasıl ölçüldüğünü yeniden 
değerlendirmeleri gerekecek.

Esneklik ve empati: Araştırmalara 
göre evden çalışan insanların 
neredeyse yarısı, evde dikkat 
dağıtıcı şeyleri yönetmeyi bir 
zorluk olarak görüyor. Yöneticiler 
ve ekip arkadaşlarının yanı 
sıra kuruluşlar da çalışanların 
dikkatini dağıtmayan bir ortam 
yaratmalarına yardımcı olmak 
için üzerine düşeni yapmalı, aynı 
zamanda işin sunumunda daha 
esnek olmalı ve insanların evden 
çalışmanın zorluklarıyla empati 
kurmalıdır.

Teknik eğitim ve hazırlık: 
Çalışanlar için büyüyen bir temel 
haline geldikçe teknolojinin, 
donanım ve yazılımın tam 
potansiyelini ortaya çıkarmak için 
eğitim ile bir bütün haline gelmesi 
gerekecek. 

Sosyal unsurları dahil etmek: 
Kuruluşların ham teknolojiden 
ziyade bilinçli olarak politika ve 
şirket kültürüne odaklanmaları 
gerekiyor. Şirketler, bir video 
konferans yapmanın ötesinde 
inovasyonu, yaratıcı fikir akışını 
ve çalışana, kuruluşun değerli 
bir parçası olduklarını hissettiren 
yoldaşlığı teşvik etmenin yollarını 
bulmalıdır.

İşin geleceği hibrit 
çalışma modeli
Microsoft, kendi dijital 
yeteneklerini geliştiren 
kuruluşların daha hızlı 
iyileşeceğini ve bu krizden daha 
güçlü çıkacağını ancak COVID-
19’un yeni çalışma yöntemlerine 
geçişi de hızlandırdığını 
vurguluyor. Yazılım devine göre, 
sosyal ve kültürel ortamların 
da kuruluşların yeni çalışma 
normaline nasıl yaklaştıkları 
üzerinde önemli bir etkisi var.

İşe gidip gelme sürelerinin 
daha uzun olduğu ülkelerde, 
çalışanlar uzaktan çalışma 
eğilimi gösteriyor. İşin 
geleceğindeki hibrit yaklaşım, 
iş ve kişisel yaşam çizgilerinin 
nasıl bulanıklaştığını yansıtıyor. 
Microsoft’un ikinci Çalışma 
Trendi İndeksi, Microsoft Teams 
sohbetlerinin iş günü dışında 
%15 ile %23 arasında daha fazla 
arttığını ortaya koydu.

Microsoft’a göre liderler, 
sağlam güvenlik stratejilerinin 
sürdürülmesini ve etkili iş birliğini 
mümkün kılan politikalara 
odaklanmalıdır.

Hibrit çalışma 
modeli 
yeni normalin 
trendi!

Microsoft’a göre 
hibrit bir çalışma 
yöntemi, yeni normal 
haline gelecek.
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Turkcell IoT çözümleri 
ve SAP yazılımları 
ile şirketlerin üretim 
süreçleri akıllanıyor
Turkcell’in sağlıktan enerjiye, 
üretimden lojistik ve ulaşım 
sektörlerine kadar onlarca farklı 
sektörün dijitalleşmesi için 
kurumlara özel çözümler sunduğu 
Dijital İş Servisleri şirketi, dünyanın 
önde gelen yazılım şirketlerinden 
SAP ile iş ortaklığına imza attı. 
İş ortaklığı kapsamında SAP 

yazılımıyla entegrasyonu sağlanan 
Turkcell IoT (Nesnelerin İnterneti) 
çözümleri, şirketlere tek elden 
sunularak kurumların farklı 
alanlardaki verimliliklerine katkı 
sağlayacak. Şirketlerin üretim 
süreçlerini akıllandırarak daha 
verimli hale getirmeyi amaçlayan 
bu yeni projeyle iş kalitesinin 
artırılması, imalatın hızlanması ve 
maliyetlerin daha iyi yönetilmesi 
gibi konularda çözümler 
sunulacak. 

“Kurumların ihtiyacına 
özel çözümler 
üretmeye odaklandık”
Pandemi sürecinin şirketler için 
en önemli öğretisinin dijitalleşme 
olduğunun altını çizen Turkcell 
Genel Müdürü Murat Erkan 
şunları söyledi:  “Şirketler 
özellikle pandemi döneminde 
dijitalleşmenin ne kadar önemli 
olduğunu anladı. Normalleşme 
süreciyle birlikte neredeyse 
tüm şirketlerimizin dijitalleşme 

şirketlerin verimliliğini artıracak iş birliği
Dünyanın lider yazılım şirketlerinden SAP ile iş birliğine giden Turkcell’in IoT 
çözümleri ile SAP iş uygulamaları, entegre çalışmaya başlayarak şirketlerin 
akıllı üretim süreçlerini uçtan uca yönetmesi sağlanacak.

Turkcell ve SAP Türkiye’den 



çalışmalarını önceliklendirdiğini 
gördük. Turkcell olarak kurumların 
dijitalleşmesi için ihtiyaca özel 
çözümler üretmek bizim en 
önemli odak alanlarımızdan biri. 
Bu doğrultuda kurduğumuz 
Dijital İş Servisleri şirketimiz 
ile KOBİ’den büyük ölçekli 
şirketlere ve kamuya değin tüm 
kurumların dijitalleşmesi için 
sektörel çözümler sunuyoruz. 
Dünyanın önde gelen şirketleriyle 
iş birliği yaparak şirketlerimizin 
uluslararası alanda rekabet 
gücünü artırmayı ve uçtan uca 
dijitalleşmelerine katkı sağlamayı 
hedefliyoruz. Son olarak SAP ile 
gerçekleştirdiğimiz iş birliğimiz 
sayesinde artık kurumlar 
Turkcell’in IoT uygulamalarını SAP 
yazılımıyla entegre bir şekilde 
kolayca kullanarak dijital ortamda 
yönetebilecek. Ayrıca SAP ile 
çalıştığımız bir diğer projeyle de 
üretimin her safhasında kritik rol 
oynayan tedarik zinciri yönetimini 
de şirketler için uçtan uca akıllı 
hale getirmeyi amaçlıyoruz. 
Böylesine değerli projeleri hayata 
geçirmemizi sağlayan SAP 
Türkiye ekibine teşekkürlerimi 
sunuyorum.”

“Yenilikçi teknolojilerle 
şirketlerin 
dijital dönüşüm 
yolculuklarına destek 
oluyoruz”

SAP Türkiye Genel Müdürü 
Uğur Candan ise iş birliğine 
ilişkin yaptığı açıklamada şunları 
söyledi: “Deneyim ekonomisinde 
büyümek, hız kazanmak ve 
rekabette öne geçmek için 
yenilikçi teknolojilerle verimliliği 
artırmak ve daha esnek bir yapıya 
kavuşmak şirketler için gittikçe 
önem kazanıyor. Turkcell ile daha 
önce tüm donanım ve güvenlik 
altyapısının SAP tarafından 
karşılandığı bir bulut bilişim 
hizmeti olan SAP HANA Enterprise 
Cloud çözümümüzü, Turkcell’in 
veri merkezlerinden sunmak 
için iş birliğine imza atmıştık. 
Bu yeni iş birliği kapsamında 
bu kez Turkcell’in IoT çözümleri 

ile SAP iş uygulamaları entegre 
çalışmaya başlayacak. SAP Global 
Partner Programı’nda ‘Yeni Nesil 
İş Ortaklığı’ kapsamında Turkcell 
Dijital İş Servisleri gibi stratejik 
bir iş ortağı ile ekosistemimizin 
daha da büyüyeceğine ve 
müşterilerimize hep birlikte 
değerli katkılar sunacağımıza 
inanıyoruz. Bu projelerde emeği 
geçen Turkcell ve SAP ekiplerine 
teşekkür ediyor; bu önemli iş 
birliği ile sunduğumuz hizmetleri 
bir adım öteye taşımaktan ve 
müşterilerimizin dijital dönüşüm 
yolculuğuna destek olmaktan 
büyük gurur ve mutluluk 
duyuyoruz.” 
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Turkcell SAP HANA 
Bulut servisi 
“kullandığın kadar 
öde” modeliyle 
sunuluyor
Turkcell SAP HANA Bulut 
Servisi, müşterilerin SAP HANA 
ile uyumlu altyapı ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde Turkcell 
veri merkezlerinden sunuluyor. 
Yüksek ilk yatırım maliyetlerini 
üstlenmeleri gerekmeksizin, 
“kullandığın kadar öde” 
modeliyle sunulan Turkcell SAP 
HANA bulut servisi sayesinde 

şirketler, iş sürekliliği açısından 
yüksek standartlara sahip bir 
altyapıya sahip oluyor. SAP iş 
uygulamalarının tüm donanım 
ve güvenlik altyapısının Turkcell 
tarafından karşılandığı bir 
bulut bilişim hizmeti olan 
Turkcell SAP HANA Bulut 
Servisi, Turkcell’in yeni nesil 
Tier-3 veri merkezlerinde 
üstün performanslı 
donanımlar üzerinde, Turkcell 
mühendislerinin yönetiminde 
hizmet veriyor. 
Bununla birlikte verisini 

Türkiye’de saklamak 
isteyen kurumlar için SAP iş 
uygulamalarının tüm donanım 
ve güvenlik altyapısının SAP 
tarafından karşılandığı diğer 
bir bulut bilişim hizmeti olan 
SAP HANA Enterprise Cloud ise 
Turkcell veri merkezlerinden 
sunuluyor. SAP HANA Enterprise 
Cloud, Turkcell’in Gebze ve 
İzmir’de bulunan uluslararası 
standartlara uygun veri 
merkezlerinde ve iki farklı 
lokasyonda yedekli olarak 
çalışıyor.
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Yeni veri merkezlerini Hangzhou, 
Nantong (Jiangsu Eyaleti) ve 
Ulanqab’da (İç Moğolistan) 
konumlandıran şirket, üç 
yeni tesisin Alibaba Cloud’un 
X-dragon mimarisi, Hanguang 
800 AI çıkarım çipi ve Apsara 
Distributed Operating System gibi 
kendi geliştirdiği teknolojilerle 
donatıldığını belirtti. Bu 
teknolojiler, hiper ölçekli bilgi 
işlemin yanı sıra sağlam, 
ölçeklenebilir uygulama ve akıllı 
hizmetler de sunacak.

Hangzhou veri merkezi, Alibaba 
Cloud’un dünyanın en büyük 
sunucu kümelerinden biri olarak 
adlandırdığı özelliklerle ve sıvı 
soğutucunun içine batırılmış olan 
sunucu kümeleriyle donatıldı. 
Soğutucu, BT donanımını soğuk 
tutarken enerji tüketimini %70’ten 
fazla azaltıyor. Ek olarak, veri 
merkezinin güç kullanım etkinliği 
(PUE) ise neredeyse 1.0’a eşit. Bu 

da neredeyse tüm enerjinin bilgi 
işlem için kullanıldığı anlamına 
geliyor.

Çin’de bulunan Zhangbei ve 
Heyuan’da iki hiper ölçekli 
veri merkezi de işleten şirket, 
Nantong veri merkezinin elektrik 
kullanım verimliliğini artırmak 
için kesintisiz güç kaynağı 
(UPS) çözümünü ve ayrıca, 
izleme ve bakım görevlerini 
otomatikleştirmek için akıllı 
robotlar kullanıyor.

Ulanqab veri merkezi ise 
özellikle sıcaklığın -22°C’ye 
kadar düşebileceği kış 
aylarında, serbest hava soğutma 
sisteminden yararlanacak. Veri 
merkezi böylelikle, yılın 10 ayı 
boyunca ek makine destekli 
soğutmaya ihtiyaç duymayacak.

Çinli bulut bilişim devi, 
önümüzdeki yıllarda Çin’de en az 

10 hiper ölçekli veri merkezi daha 
inşa etmeyi planlıyor. Şirkete göre 
bu yatırımlar, pandemi sonrası 
dünyada, işletmeler arasında 
dijital geçişi desteklemek için 
güvenilir bilgi işlem kaynakları 
ve akıllı endüstriyel çözümler 
sağlama hedeflerinin temelini 
oluşturuyor. Alibaba Cloud 
üstelik, hızlandırılmış dijital 
dönüşüm ihtiyaçlarıyla küresel 
müşterileri desteklemek için 
gelecek nesil bulut altyapısının 
oluşturulmasına yardımcı olmak 
adına önümüzdeki üç yıl içinde 
28 milyar dolar yatırım daha 
yapacak.

“Forrester New Wave SaaS 
Marketplaces, Q2 2020” 
raporuna göre, Alibaba Cloud kısa 
süre önce hizmet olarak yazılım 
(SaaS) pazar teklifleri için güçlü 
bir performans da sergilemişti.

Çin’de üç hiper ölçekli veri merkezi başlattı
Alibaba Cloud, Çin’deki portföyüne üç hiper ölçekli veri merkezi daha ekledi 
ve bölgedeki toplam tesis sayısını beşe çıkardı.

Alibaba Cloud
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Küresel teknoloji pazarı 
danışmanlık firması ABI 
Research’e göre, nakliye ve 
lojistik sektöründeki şirketlerin, 
pandeminin getirdiği yeni 
zorluklarla başa çıkmak için 
stratejilerini hızlı bir şekilde 
geliştirmeleri gerekiyor. ABI 
Research, Asya-Pasifik’teki ticari 
telematik sistem gelirinin 2020’de 
7,3 milyar dolardan 2025’te 
%13,9’luk artış ile 14,1 milyar 
dolara yani neredeyse iki katına 
çıkacağını tahmin ediyor.

ABI Araştırma Analisti Kangrui 
Ling, COVID-19’un tedarik 
zinciri boyunca belirli zorluklar 
ortaya koyduğunu ve bunun da 
tedarikçiler, dağıtım merkezleri ve 
perakendeciler/tüketiciler arasında 
kesintilere neden olduğunu 
söylüyor. Fakat Kangrui Ling’e 
göre, gerçek zamanlı trafik verileri, 
tahmini varış zamanı bildirimleri 
ve araç görünürlüğü dahil olmak 
üzere konuma dayalı çözümler, bu 

zorlukların üstesinden gelmede 
önemli bir rol oynuyor. Ling’e göre 
diğer taraftan, kapanan sınırlar 
ürün ve hizmetlerin hareketini 
kısıtlamaya devam ettiğinden, 
büyük lojistik sağlayıcıları ülke 
çapındaki tedbirlerin kısa vadeli 
etkileriyle uğraşıyor. Bu durum 
örneğin, DHL’in Şubat kazançlarına 
79 milyon dolar etki etti. Çin’den 
gelen kargo sevkiyatlarında 
dört ila altı haftalık bir gecikme 
yaşanırken, Hindistan’da 500 
binden fazla kargo kamyonu 
otoyollarda mahsur kaldı.

ABI Research, filo yöneticilerinin 
görünürlüğü artırma ve 
operasyonlar, sürücüler ve 
müşteriler arasındaki bağlantıları 
iyileştirme konusunda çok 
önemli bir ihtiyacı olduğunu 
belirtiyor. Gerçek zamanlı konum 
izleme ve dinamik yönlendirme; 
ağ operasyon merkezlerinin 
rotaları, gerçek zamanlı 
olarak optimize etmesine, geç 

teslimatları azaltarak ve ürün 
takibini iyileştirerek müşteri 
memnuniyetini artırmasına 
olanak tanıyan kilit nokta oldu.
Meituan Dianping, Alibaba, Grab 
ve Gojek gibi büyük e-ticaret ve 
dağıtım şirketleri, sürücülerinin 
ve müşterilerinin güvenliğini 
sağlamak için mesafe önlemleri 
ve temassız teslimat uyguladı. 
Ayrıca pandemi nedeniyle otonom 
teslimatlar da arttı. JD.com, bu 
yılın başlarında Çin’deki uzak 
konumlara ürün teslim etmek için 
drone’ları kullanmaya başladı.

Uzun vadede ADAS, filo telematiği, 
yapay zeka ve büyük veri gibi 
teknolojilerin kullanımıyla tedarik 
zincirlerinin ve filolarının daha 
otomatik ve sağlam hale geldiği 
görülüyor. Ayrıca pandemi, tüketici 
davranışlarını değiştirmeye devam 
ettikçe, odak da otonom teslimat 
formu faktörlerine doğru kayacak. 
Tüm bu gelişmeler içerisinde konum 
teknolojisi ise kilit nokta olacak.

Konum teknolojileri, sektörün büyümesini sağlıyor ve Asya-Pasifik’teki 
ticari telematik sistem gelirinin 2025 yılına kadar 14 milyar dolara 
ulaşması bekleniyor.

Ulaşım ve 
lojistiğin 
geleceği için 
konum 
teknolojisi 
çok önemli!
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Intel destekli bilgisayarlara 
5G bağlantısı getirmek için 
kullanılacak MediaTek’in 
T700 5G modemi, gerçek test 
senaryolarında 5G bağımsız 
aramaları tamamladı. Öte 
yandan Intel, üstün bir 
kullanıcı deneyimi için sistem 
entegrasyonu, doğrulama 
ve platform optimizasyonları 
geliştirme konusunda ilerleme 
kaydetmesinin yanı sıra OEM 
ortakları için de ortak mühendislik 
desteğini hazırlıyor. MediaTek ve 
Intel, üstün bir kullanıcı deneyimi 
sunmaya kararlı görünüyor.

MediaTek Başkanı Joe Chen 
yapılan iş birliği hakkında, “Intel 
ile ortaklığımız, büyüyen 5G 
mobil işimizin doğal bir uzantısı 
ve MediaTek’in bilgisayar 
piyasasına girmesi için inanılmaz 
bir pazar fırsatı. Intel’in bilgisayar 
alanındaki derin uzmanlığı 

ve çığır açan 5G modem 
teknolojimizle, dizüstü bilgisayar 
deneyimini yeniden tanımlayacak 
ve tüketicilere en iyi 5G 
deneyimlerini sunacağız.” dedi.
Intel Kurumsal Başkan Yardımcısı 
ve Mobil İstemci Platformları 
Genel Müdürü Chris Walker 
ise “Bu çeyreğin sonlarından 
itibaren, müşteri örneklemesiyle 
5G modem çözümümüzde 
MediaTek ile kaydettiğimiz hızlı 
ilerlemeyi görmekten heyecan 
duyuyoruz. PC’lerdeki 4G/
LTE liderliğimizi temel alan 5G 
teknolojisi bağlanma, bilgi işlem ve 
iletişim kurma şeklimizi daha da 
dönüştürmeye hazırlanıyor.” dedi.

MediaTek, süper hızlı bağlantıyı 
herkes için erişilebilir kılmak 
adına gelişmiş 5G teknolojisini 
bilgisayar, mobil, ev, otomatik 
ve IoT segmentlerinde kullanıma 
sunuyor. MediaTek T700 modem, 

sürekli yüksek hızlar ve daha 
güvenilir bağlantı sağlamak için 
bağımsız olmayan ve bağımsız 
Sub-6 5G ağ mimarilerini de 
destekliyor. 

Tüketiciler MediaTek T700 ile 
ister evde ister hareket halinde 
olsun, ultra yüksek 5G hızlarında 
çevrimiçi gezinebilecek, 
yayın yapabilecek ve oyun 
oynayabilecek. MediaTek’in 
modemi ayrıca, tüketicilerin şarjı 
daha uzun süre kullanabilmeleri 
için dizüstü bilgisayarların pil 
ömrünü uzatmak adına enerji 
açısından da son derece verimli 
hale getirildi. 

MediaTek ve Intel 5G modem 
çözümünün etkinleştirdiği ilk 
dizüstü bilgisayarların 2021’in 
başlarında piyasaya sürülmesi 
bekleniyor.

bilgisayarlarda 5G dönemi başlıyor!
MediaTek, 5G modem veri kartının geliştirilmesiyle birlikte 5G deneyimlerini 
yeni nesil bilgisayarlara entegre etmek için Intel ile yapılan iş birliğine dair 
detayları paylaştı.

MediaTek T700 ile 
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S-Serisi modellerinde en güncel 
teknolojileri kullanan Mercedes, 
sürücülerin ve yolcuların konforlu 
bir şekilde seyahat etmesini 
sağlıyor. Mercedes serisinin 
amiral gemisi olan S-Serisi, 
sürücülere kontrol paneline 
hakim olmaları için artırılmış 
gerçeklik head-up ekran deneyimi 
sunuyor.

Mercedes, önceki nesil 
otomobillerinde sürücü ve 
yolcu hava yastıkları, elektronik 
denge kontrolü ve yeni kabin 
teknolojisini tanıtmıştı. Bununla 
birlikte Alman otomobil üreticisi, 
yeni nesil S-Serisi’ndeki 
yenilikçi özellikleri vurguladığı 
birtakım videolar yayınladı. 

AR-HUD özelliğine sahip yeni 
S-Serisi otomotiv endüstrisine 
adeta yön veriyor. Mercedes 
S-Serisi, artırılmış gerçeklik ile 
güçlendirilmiş bir uyarı ekranına 
sahip ilk lüks otomobil olacak.

Geliştirilen yapay zeka teknolojisi 
sayesinde önde bulunan 
araçların altına yansıyan ışıklar 
ile araç mesafesi korunuyor. 
Ayrıca kavşaklarda daha güvenli 
hareket edebilmek için anlık 
alınan görüntüler yapay zeka 
ile işlenerek sürücüyü uyarıyor. 
AR-HUD yalnızca yönlendirici 
işaretleri ve yanıp sönen oklarla 
navigasyonu iyileştirmekle 
kalmıyor, aynı zamanda 
artırılmış gerçeklik ve yapay 

zeka sayesinde yol ve trafik 
koşullarını analiz ederek sürüş 
güvenliğini artırıyor. Heads-up 
display haricindeki 4 farklı ekran 
ile bilgi-eğlence sistemi ve araç 
özelliklerini kontrol etmek de 
mümkün hale geliyor.

2021 Mercedes S-Serisi, daha 
uzun menzile sahip elektrikli bir 
plug-in hibrit olarak da mevcut 
olacak. Mercedes-Benz’e göre 
yeni S-Serisi PHEV Plug-in Hibrit 
modeli, eski modeldeki 19 km 
ile karşılaştırıldığında yaklaşık 
100 km menzil ile günlük şehir 
içi seyahatleri tamamen elektrik 
motorlarıyla gerçekleştirmeye 
olanak sağlayacak.

AR-HUD teknolojisini tanıttı
2021 S-Serisi modellerindeki heads-up display haricindeki 4 farklı ekran ile 
bilgi-eğlence sistemi ve araç özellikleri kontrol edilebilecek.

Mercedes, S-Serisi için 
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5G baz istasyonlarının 
merkezi altyapısı uçtan 
uca yerli olacak
Yerli ve milli teknolojilerin 
geliştirilmesine en çok destek 
veren şirketlerden biri olan 
Turkcell, HTK (Haberleşme 
Teknolojileri Kümelenmesi) 
çalışmaları kapsamında proje 
ekibiyle iş birliğine giderek 5G’de 
yerlileşme aşamasında önemli 
bir teknolojiyi hayata geçirdi. 
Haberleşme sektöründe yerli 
ve milli üretimi geliştirmek ve 
iş birliği ortamı oluşturmak için 
BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu) liderliğinde kurulan HTK 
ile yapılan çalışma kapsamında 
Turkcell, 5G baz istasyonlarının 
merkezi altyapısının uçtan 
uca yerli olmasını sağlayacak 
teknolojiyi başarıyla test etti. 
TÜBİTAK’ın destek verdiği “Uçtan 
Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme 
Şebekesi Projesi” kapsamında 
gerçekleştirilen testler sayesinde, 
5G’nin hayata geçmesiyle 
eğitimden sağlığa, ulaşımdan 
endüstriye kadar tüm sektörlerin 
ihtiyacı olacak 5G çözümleri yerli 
ve milli olarak sunulabilecek.   
Turkcell Kartal Plaza ve HAVELSAN 
laboratuvarları arasında 
gerçekleştirilen bağlantı ile yapılan 
testler sonucunda, Turkcell 
şebeke mimarisinde kullanılacak 
standartlarla uyumlu ticari bir 
5G baz istasyonunun bağlantısı, 
HAVELSAN tarafından geliştirilen 
yerli ve milli sanallaştırma 
platformu üzerinde kurulu olan 
ve HAVELSAN, i2i Systems ve 
paydaşları tarafından geliştirilen 
yerli ve milli 5G çekirdek şebekeyle 
başarıyla sağlandı. 

Gediz Sezgin: Yerli 5G 
altyapısı yolunda çok 
önemli bir eşiği geride 
bıraktık
Konuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan Turkcell Şebeke 
Teknolojilerinden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin 
şunları söyledi:
 “Yerli ve milli teknolojileri en 
fazla destekleyen şirketlerinden 
biri olarak başta 5G olmak üzere 
teknolojide yerli ve milli üretim 
oranını artırmak için kurulan HTK 
ile ilk kurulduğu andan itibaren 
sıkı bir iş birliğimiz bulunuyor. 
TÜBİTAK destekli “Uçtan Uca Yerli 
ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi 
Projesi” bünyesinde yaptığımız 
testlerde, 5G teknolojinin uçtan 
uca yerli ve milli olması adına çok 
önemli bir aşamayı geride bıraktık. 
Cumhurbaşkanımızın 5G’nin 
altyapısının yerli ve milli olması 
konusundaki yönlendirmesi ve 
desteğiyle çalışmalarımıza emin 
adımlarla ilerliyoruz. Türkiye’nin 
Turkcell’i olarak 5G’nin yanı sıra 
ülkemizin diğer önemli projeleri 
olan yerli otomobil TOGG ve 4.5G 
yerli baz istasyonu ULAK’a da 
tüm teknolojik bilgi birikimi ve 

tecrübemizle destek veriyoruz. Bu 
vesileyle yerli ve milli 5G yolunda 
önemli bir eşiği geride bırakmamıza 
destek olan başta BTK ve HTK 
olmak üzere tüm paydaşlarımıza 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

HTK Yönetim Kurulu Başkanı İlhan 
Bağören ise şöyle konuştu:
“5G Çekirdek Şebeke ve 
sanallaştırma platformu, 2017 
yılında Türkiye’de BTK, OSTİM ve 
TÜBİTAK desteği ile yerli ve milli 
haberleşme bileşenleri oluşturmak 
üzere başlatılan “Uçtan Uca 
Yerli ve Milli 5G Haberleşme 
Şebekesi Projesi”nin ilk çıktıları. 
Proje paydaşları i2i Systems, TTG 
International, Telenity ve Labris 
firmalarının GTENT markası 
altında ürünleştirdiği bileşenler ile 
HAVELSAN tarafından geliştirilen 
bileşenlerin oluşturduğu bu 
ürünler, mobil haberleşme 
altyapısının kontrolünden 
sorumlu olup, temel olarak 
mobil abonelerin ağa erişimini, 
bağlantısını ve hareketliliğini 
yöneterek, abonenin veri akış 
hizmetinden faydalanmasını ve ağ 
kaynaklarının en verimli şekilde 
kullanılmasını sağlıyor.”  

yerli ve milli 5G için yeni bir adım
Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’nde, 5G 
teknolojisinde kullanılacak baz istasyonlarının merkezi altyapısı “Çekirdek 
Şebeke” yerli hale getiriliyor. 

Turkcell ile HTK’dan

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin 

HTK Yönetim Kurulu Başkanı 
İlhan Bağören
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Yanlış yapılandırmalar 
birincil, kullanıcı 
hataları ise en yaygın 
ikinci ihlal türü 
Uygulama geliştirme güvenlik 
sağlayıcısı Accurics tarafından 
yayınlanan yeni bir araştırma, 
bulut dağıtımlarının %93’ünde 
yanlış yapılandırılmış bulut 
depolama hizmetlerinin var 
olduğunu ve çoğu kuruluşun, 
yanlış yapılandırılmış 
yönlendirme kuralları tarafından 
oluşturulan en az bir ağa maruz 
kaldığını tespit etti.

Accurics’in bulguları, Orca 
Security tarafından yayınlanan 
ve kuruluşların %80’inden 
fazlasının, desteklenmeyen bir 
işletim sisteminde çalışan ve en 
az 180 gündür yamalanmamış 
bir iş yüküne sahip olduğunu 
ortaya çıkaran araştırmalarla 
örtüşüyor. Orca ayrıca, denetlediği 
kuruluşların neredeyse yarısının, 
siber suçluların dahili ağlardan 

geçebilecekleri güvenli 
bilgisayarlara erişmelerini 
sağlayabilecek, gizli ve kimlik 
bilgilerini içeren iş yüklerine sahip 
olduğunu bildirdi.

Orca, birçok şirketin temel 
korumaları bile uygulamakta 
yüzeysel bir iş çıkardığını söyledi. 
Güvenlik firmasının çalıştığı kişiler 
arasında %25’lik bir kesimin, bulut 
hesaplarını root veya yönetici 
ayrıcalıklarıyla korumak için çok 
faktörlü kimlik doğrulamasını 
kullanamadığı tespit edildi.

Kuruluşlar, iş kullanıcılarının 
ihtiyaçlarını daha hızlı bir şekilde 
ele almak ve bilgi teknolojisi 
kuruluşlarının üzerindeki yükü 
azaltmak için kendi bulut 
hizmetlerini tedarik etmelerine 
gittikçe daha fazla izin verdiği 
için insan hatası, güvenlik 
yöneticilerinin korkusu haline 
geldi. Accurics, incelediği 
kuruluşların %90’ının, kullanıcıların 
çalışma zamanında bulut 

yerel altyapısında değişiklik 
yapmasına izin verdiğini keşfetti. 
Hemen hemen her durumda 
bu, muhtemelen her zaman BT 
gözetiminde olmayan güvenlik 
gruplarının oluşturulmasıyla 
sonuçlandı. Erişim yönetimi 
politikası değişiklikleri, 
dağıtımların %82’sinde kaydedildi 
ve kullanıcıların yaklaşık yarısı yeni 
bulut örnekleri oluşturdu.

Bulut sağlayıcılarının, müşteri 
hesaplarının toplam güvenliğini 
sağladığına dair yanlış inançlarıyla 
birlikte, erişim ayrıcalıklarını 
yapılandırma temellerinin yetersiz 
anlaşılması da yapılandırma 
hatalarına katkıda bulunuyor. 
Benzer şekilde Orca da incelediği 
kuruluşların %44’ünün, düz 
metin parolalar ve uygulama 
programlama arabirim anahtarları 
da dahil olmak üzere, gizli ve 
kimlik bilgilerini içeren internete 
yönelik iş yüklerini barındırdığını 
tespit etti.

bulut güvenliğini tehdit ediyor!
Güvenlik sağlayıcıları tarafından yapılan araştırmalar, kullanıcıların bulutta 
karşılaştığı en büyük güvenlik tehdidi haline gelen artan yapılandırma hata 
risklerini vurguluyor.

Yanlış yapılandırmalar 
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COVID-19 nedeniyle dışarıdan 
gelen ziyaretçilerin okullara 
girmesine izin verilmiyor. Bu 
gibi önlemler nedeniyle okul 
öncesi çocuklar yeni okul 
çevresini tanıma, öğrenme 
alanlarını görme ve öğretmenlerle 
tanışma fırsatına sahip olamıyor. 
İngiltere’deki okullar da bu soruna 
çözüm üretmek amacıyla yüksek 
teknoloji yöntemlerine yöneldi. 

Norwich Opportunity Area (NOA), 
sonbaharda okula başlayacak 
öğrencilere yardımcı olacak 
videolarla birlikte 18 adet 
Norwich ilkokulunun 3 boyutlu 
sanal turlarını üretti. Etkileşimli 
olan bu sanal turlar, 360 derece 
VR turları geliştiren Insight Media 
tarafından sağlanıyor. Sanal 
gerçeklik turları, çocukların 

ve ebeveynlerin sınıfları ve 
tesisleri keşfetmelerine ayrıca, 
sınıf öğretmenlerinin karşılama 
videolarını izlemelerine olanak 
tanıyor.

18 adet Norwich okulundaki 
çevrimiçi rehberli sanal turlar, 
piyasadaki hemen hemen tüm VR 
kulaklıklarla kullanılabiliyor. Bu 
turlar, standart web tarayıcıları 
kullanılarak da görüntülenebiliyor. 
VR turu, sınıfın 3D görünümünde 
gezinmenin yanı sıra, öğrencilerin 
ve ebeveynlerin beklentilerine 
yanıt olması bakımından 
öğretmenlerin yer aldığı videoları 
da içeriyor.

Bu programa katılan Norwich 
okul bölgeleri, sanal gerçeklik 
turlarının yeni normale geçişle 

ilgili endişeyi azaltmaya yardımcı 
olacağını ve sunulan destekleyici 
ek kaynakların eğitim sürecinde 
öğrencilere ve ailelerine bir bakış 
sunacağını umuyor.

Teknolojinin bu şekilde 
kullanılması, sanal gerçeklik ve 
videonun, pandemi nedeniyle 
güvenlik ihtiyaçlarının yarattığı 
boşluğu doldurmaya yardımcı 
olmak için nasıl kullanılabileceğini 
gösteren trendin bir parçası. 
Teknoloji ayrıca, önemli ölçüde 
değişen yeni bir öğrenim 
ortamına girerlerken çocuklara 
ve ebeveynlere, sosyalleşme 
ve hazırlık sağlamak için 
sanal gerçekliğin nasıl 
kullanılabileceğini gösteren 
fırsatlar sunuyor.

Öğrenciler sanal gerçeklik teknolojisi ile 

İngiltere’deki bir okul bölgesi, Eylül ayında ilk kez okula başlayan yüzlerce 
öğrenciye, sanal gerçeklik turları ile yeni sınıflarını keşfetme şansı sunuyor.

okullarını keşfediyor 
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ABI Research’e göre edge yapay 
zeka yonga seti pazarı; düşük 
gecikme süresi, veri gizliliği, 
düşük maliyetli ve ultra güç 
açısından verimli yapay zeka 
yonga setlerinin kullanılabilirliğine 
artan odaklanma ile 2025’te 12,2 
milyar dolar gelire ulaşacak. Edge 
yapay zeka yonga seti piyasası, 
2025’te 11,9 milyar dolara 
ulaşması beklenen bulut yapay 
zeka yonga seti pazarını böylelikle 
geride bırakacak.

ABI Research, şu anda yapay 
zeka eğitiminin ve çıkarım iş 
yüklerinin çoğunun genel ve 
özel bulutlarda gerçekleştiği için 
bulutu, yapay zekanın merkezi 
olarak işaret ediyor. Geleneksel 
olarak bu iş yüklerinin bulutta 
merkezileştirilmesi, esneklik ve 
ölçeklenebilirlik avantajlarını da 
beraberinde getiriyor. Bununla 
birlikte endüstri, yapay zeka 
paradigmasında bir değişime 

tanık oldu. Gizlilik, siber güvenlik 
ve düşük gecikme ihtiyacından 
hareketle ağ geçitlerinde, 
cihazlarda ve sensörlerde 
yapay zeka eğitimi ve çıkarım 
iş yüklerinin ortaya çıkması 
söz konusudur. Bulut bilişim 
bağlantısı, yeni yapay zeka 
öğrenim mimarisi ve yüksek 
performanslı hesaplama yonga 
setleri dahil olmak üzere önemli 
alanlardaki son gelişmeler, bu 
geçişte kritik bir rol oynadı. 
İşletmeler görüntü ve nesne 
tanıma, otonom malzeme 
işleme, kestirimci bakım ve 
son cihazlar için insan-makine 
arayüzü alanlarında yapay zeka 
çözümlerini aramaya başladıkça; 
veri gizliliği, güç verimliliği, düşük 
gecikme süresi ve güçlü cihaz içi 
bilgi işlem performansı ile ilgili 
endişeleri çözme ihtiyacı duyuyor. 
Edge yapay zeka tam olarak buna 
yanıt olacak. 

Edge yapay zeka, yüksek hızlı 
çıkarım gerçekleştirmek için 
tasarlanmış bir yapay zeka yonga 
setini ve nicelleştirilmiş federe 
öğrenme veya iş birliğine dayalı 
öğrenme modellerini entegre 
ederek, çeşitli sektörlerdeki cihaz 
ve sensör seviyelerine görev 
otomasyonu ve artırma getiriyor. 
Edge yapay zeka pazarı o kadar 
büyüyecek ki 2025’te bulut AI 
yonga seti pazarını da geçecek.

COVID-19, tüketici pazarında 
başta akıllı telefonlar, akıllı evler 
ve giyilebilir cihazlar olmak 
üzere birçok akıllı cihaza olan 
talebi kesintiye uğrattı ve bu da 
bu cihazları hedefleyen yapay 
zeka hızlandırıcılarının dağıtımını 
etkiledi. Edge yapay zeka tam 
da bu noktada, gelişmekte olan 
diğer birçok teknolojiyi katalize 
ederek tüketici ve kurumsal 
segmentlerde çeşitli yeni iş 
fırsatlarının önünü açacak.

Edge yapay zeka yonga seti pazarının 2025’te ilk kez bulut yapay zeka 
yonga seti pazarını aşması bekleniyor.

Edge, yapay 
zeka yonga seti 

pazarının itici 
gücü olarak 

bulutu ortadan 
kaldıracak!
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Verimlilik ve sürdürülebilirlik 
için enerji ve otomasyon dijital 
çözümleri sunan Schneider 
Electric, 2018-2020 döneminden 
itibaren her çeyrekte şirketin 
sürdürülebilirlik taahhütlerine 
yönelik ilerlemeyi ölçen Schneider 
Sürdürülebilirlik Etkisi’nden 21 
gösterge yayınlıyor. Bağımsız bir 
üçüncü tarafça denetlenmemiş 
olan şirketin kendi sonuçlarına 
göre, Sürdürülebilirlik Etki 
puanı 10 üzerinden 7,71 olarak 
belirlendi. Şirket, yıl sonuna 
kadar 9 puana ulaşmayı umuyor. 
Daha güvenli, daha yeşil ve 
kapsayıcı bir dünya inşa etmek 
için yapılacak daha çok şey 
olduğunu söyleyen Schneider 
Electric Strateji ve Sürdürülebilirlik 
Müdürü Olivier Blum, bunun 
için kolektif olarak katkıda 
bulunulması gerektiğini belirtiyor. 
Olivier Blum, “Kolektif katkıda 
bulunmak için benzer fikirlere 
sahip şirketlerle ‘CEO Initiative 
for Europe’s Recovery, Reform 
and Resilience’ gibi girişimlerde 
iş birliği yaptık. COVID-19 sonrası 
kurtarmayı desteklemek bir adım 

olsa da amaç, herkes için yeşili 
kurtarmak olmalıdır. Gelecek; iklim 
değişikliğiyle mücadele etmede 
her yerde ve herkes için dijitali ve 
enerjiyi bir araya getiren yeniliğe 
bağlı.” dedi.

Şirket, sürdürülebilirlik hedeflerini 
beş alana ayırıyor: iklim, döngüsel 
ekonomi, sağlık ve eşitlik, etik, 
kalkınma.

İklim: Schneider Electric, 
müşterilerin 2020’nin ikinci 
çeyreğinde 107 metrik ton 
karbondioksit emisyonundan 
tasarruf etmelerine yardımcı 
olduğunu belirtti. Bu rakamı yıl 
sonuna kadar 120 milyon metrik 
tona çıkarmayı hedefliyor.

Döngüsel ekonomi: Şirket, pil 
geri dönüşümüne ve tüm bir ürün 
yerine pano bileşenlerinin yerini 
alan ECOFIT çözümüne yoğun bir 
şekilde yatırım yaptı.

Sağlık ve eşitlik: Dijital çözümler 
sunan Schneider Electric, beyaz 
yakalı çalışanlarının %76’sı 

için bireysel gelişim planları 
oluşturarak çalışanlara entegre 
performans ve gelişim süreçleri 
sunuyor. Ek olarak, çalışanlar 
ve yöneticiler, performans ve 
gelişimdeki ilerlemeyi gözden 
geçirmek için yıl boyunca düzenli 
check-in toplantıları düzenlemeye 
teşvik ediliyor.

Etik: Schneider Electric’in tedbir 
planı, sağlık ve güvenlik, çevre ve 
işgücü uygulamaları gibi risklere 
maruz kalan sahaları ele almayı 
amaçlıyor. Şu anda denetimler 
COVID-19 nedeniyle beklemede 
ancak planın başlamasından bu 
yana 298 denetim gerçekleştirildi.

Kalkınma: Schneider Electric 
Vakfı, COVID-19 ile ilgili 
yeniden yapılanma faaliyetlerini 
destekleyen bir Yükselen 
Yarınlar Fonu sağlıyor. Fon, 
şirket çalışanlarını, öğrencileri 
çalışmalarıyla desteklemek, sosyal 
girişimcilere koçluk yapmak veya 
soyutlanmış insanlarla iletişim 
halinde olmak gibi dijital görevler 
için gönüllü olmaya davet ediyor.

sürdürülebilirlik istatistiklerini paylaştı
Schneider Electric, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
doğrultusunda sürdürülebilirliğini artırma çabalarına dair rakamları paylaştı.

Schneider Electric
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Rapor, DX’in artık “durdurulamaz” 
olarak kabul edildiğini ve dokuz 
ülkedeki perakendecilerin üçte 
ikisinden fazlasının DX’i perakende 
teknolojisi için gerekli gördüğünü 
ortaya koyuyor. 

DataDriven tarafından Fujitsu için 
yürütülen araştırma, çevrimiçi ve 
fiziksel alışveriş deneyimlerinin 
birbirine yaklaştığını ve DX’in 
artık çoğu perakendecide iyi bir 
şekilde devam ettiğini vurguluyor. 
Finans departmanları, %63’lük bir 
oranla olgun bir DX uygulaması 
veya iyi bir DX başlangıcı ile bu 
alanda lider oldu.Araştırmaya 
göre DX, perakendede stratejik 
değişimlerin temelini oluşturuyor. 
Perakendeciler giderek daha 
fazla çevrimiçi satış başlatıyor. 
COVID-19 krizinin hızlandırdığı 
bir trend olarak perakendecilerin 
üçte birinden fazlası artık 
ürün ve hizmetlerinin çoğunu 
çevrimiçi olarak sunuyor. Pek 
çok perakendeci, çevrimiçi satın 

alma veya mağazadan teslim 
alma gibi girişimlere dayanan 
hibrit bir çevrimiçi ve fiziksel 
model işletiyor. Perakendecilerin 
neredeyse üçte ikisi, çevrimiçi ve 
fiziksel perakendeciliğin birbirine 
yaklaştığını kabul ediyor. Ürünün 
mevcut envanter seviyeleri gibi 
perakende verilerinin alıcılara 
sunulması ise 10 perakendeciden 
neredeyse yedisi için artış gösteriyor 
ve bunu, satıcılar için olumlu bir 
hareket olarak görüyorlar. 

DX’in perakendeciler üzerindeki 
diğer etkileri arasında en belirgin 
olarak lojistik, depolama ve nakliye 
alanlarında maliyet azaltımı yer 
alıyor. DX’in maliyetleri düşürdüğü 
diğer alanlar arasında finans, 
bakım, operasyon, BİT(bilişim ve 
iletişim teknolojileri) ve perakende 
operasyonları bulunuyor. Bulut 
bilişim, DX teknolojisi açısından 
perakendede BİT işleminin giderek 
daha önemli bir bileşeni haline 
geldi. SaaS en popüler uygulama 

kaynağı oldu. Bununla birlikte 
önemli sayıda perakendeci, 
şirket içi işlemlere veya hazır 
kurumsal uygulamalara bağlı 
kalmayı tercih ediyor.

Raporda, teknoloji cephesinde 
ise yapay zekanın perakende 
alanındaki büyük geleceğine 
değiniliyor ve nesnelerin 
internetinin henüz olmasa 
da ileride daha önemli bir hal 
alacağına yer veriliyor. Yapay 
zeka, perakende satışta giderek 
daha önemli hale geliyor. Ankete 
katılanların üçte ikisinden fazlası 
bunu bir fırsat olarak görmenin 
yanı sıra yapay zekanın yaşam 
kalitesini iyileştireceğine ve 
yeni işler yaratmaya yardımcı 
olacağına inanıyor. IoT ile ilişkili 
teknolojilerin perakendede 
birçok uygulaması olmasına 
rağmen, benimsemesi hala 
yavaş. Ancak perakendecilerin 
%69’u IoT’nin perakendede 
devrim yaratacağına inanıyor.

Fujitsu tarafından yayınlanan yeni bir küresel araştırmaya göre, 
yalnızca dijital dönüşüm (DX) girişimlerine yatırım yapmak isteyen 
perakendeciler yol kat edecek.

artık durdurulamaz ve 
vazgeçilemez!

Perakendeciler için dijital dönüşüm 
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Müşterilerle 
iletişime 
geçtiğimiz 
fiziksel&dijital 
kanallar 
bütününde 
kurduğumuz 
etkileşimin 
tutarlı ve 
birbirini besler 
durumda olması 
müşteriler için 
çok kritik iki 
nokta

Hepimiz en az bir markanın 
müşterisi, tüketicisi ya da 
kullanıcısıyız. Peki hizmet 
aldığımız bu marka(lar) ile olan 
bağımızı nasıl değerlendiriyoruz 
ve de ilişkimizin devamlılığına 
nasıl karar veriyoruz? Bu soruya 
“rasyonel” ve/veya “duygusal” 
perspektiften bakılması 
gerektiğine inanıyorum. Rasyonel 
boyutta, aldığımız fayda ile 
ödediğimiz parayı karşılaştırıyoruz 
ve “Ödediğimin karşılığını alıyor 
muyum?” diye düşünürken, 
duygusal boyutta ise değer odaklı 
yaklaşıyoruz. Sadece müşteri ya 
da tüketici olarak değil “insan” 
olarak “mutlu”, “değerli” ve 
“güvenli” hissediyor muyuz? 
Bu konuya da markaların 
yaşattığı “duygusal deneyim” 
penceresinden yaklaşmak 
gerektiğini düşünüyorum. 
Deneyimletmek istediğimiz 
olumlu duyguları besleyen 
birçok unsur var; çalışanların 
yaklaşımı, iletişimde şeffaflık, 
kişiselleştirilmiş dokunuşlar, 
çözüm için harcanan çaba, 
ihtiyaca uygun çözüm, teknolojiyle 
sağlanan hız, sadelik ve kolaylık. 
Diğer taraftan, “bütünleşik kanal 
deneyimi” dediğimiz zaman da 

altını çizmemiz gereken en önemli 
unsur “tutarlılık”tır. 
 
1900-2000 yılları arasında tekil 
kanal, 2000-2015 yılları arasında 
çoklu kanal, 2015 itibariyle de 
omni-channel yani bütünleşik 
kanal deneyimi ve yönetimi olarak 
kavramlaşmış bir dönüşümden 
bahsediyoruz. Bu dönüşüm, 
müşterilerin değişen ihtiyaç ve 
beklentileriyle de şekillenmeye 
devam ediyor. 
Literatürde bütünleşik kanal 
deneyimi, çok sayıda kanalın 
müşteri etkileşim noktalarıyla 
sinerjik şekilde, kanalların ise 
orkeste şekilde yönetilmesi olarak 
tanımlanıyor. Yani Omnichannel, 
‘müşteri kanallar arasında 
yolculuk ederken aynı deneyimi 
yaşasın’ ile ilgileniyor. Ve bu tanım 
kapsamında da, müşterilerle 
iletişime geçtiğimiz fiziksel&dijital 
kanallar bütününde kurduğumuz 
etkileşimin tutarlı ve birbirini 
besler durumda olması müşteriler 
için çok kritik iki nokta.

Peki Turkcell’de kanal 
zenginliği ne durumda? 
Müşteriler için artık etkileşimin 
başlangıç noktası her yer. 

Sinem Yüksel

OMNI-CHANNEL: 
“Bütünleşik Kanal Deneyimi”
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Müşterimiz ile etkileşime 
geçtiğimiz 20’den fazla temas 
noktası var ve bu kanallara 
her geçen gün yenilerini de 
ekleyerek önemli bir etkileşim 
ekosistemi yaratmaya devam 
ediyoruz. Dijital deneyim 
çağında müşterilerimizin en 
önemli beklentilerinden bir 
tanesi, kanallar arasındaki 
hareketlerini tutarlı ve kesintisiz 
bir akışta tamamlayabilmek. 
Farklı kanallarda hatta bazen 
aynı kanal temaslarında 
aynı bilgiyi tekrarlamak 
zorunda kalmak ve herhangi 
bir nedenden dolayı, bir 
kanalda tamamlanamayan 
işlemler için diğer kanallarda 
tamamlayıcı destek alamamak 
müşterilerimizden sıkça 
duyduğumuz şikayetlerden. 
Yaptığımız araştırmalar, 
müşteri ve çalışanlarımızın 
sesi ve trendler çerçevesinde; 
bütünleşik kanal deneyimini 
üç ana başlıkta odaklanmak 
gerekiyor. 

Şikayet deneyimini 
‘Tek Turkcell’ olarak 
yönetebilmek
Bir müşterinin şikayetini 
dinliyoruz ama duyuyor 

muyuz? Bütününü sahipleniyor 
muyuz yoksa sadece kendi 
sınırlı alanımız kadarı için mi 
dertleniyoruz? Müşterilerimiz 
karşısında tek bir Turkcell 
olduğunu biliyor ancak biz 
bu bilinçle mi ele alıyoruz? 
Bir kanalda verdiğimiz bilgiye 
müşterimiz başka bir kanaldan 
da aynı şekilde ulaşabiliyor mu? 
Mağaza ve müşteri hizmetleri 
çalışanlarımız müşterinin bu 
anlamda takibini yapabileceği 
ekran ve içeriğe sahip mi? Bu 
konuya hem genel yaklaşım 
tarzımızı farklılaştırmak hem 
de çalışanların deneyimini 
güçlendirmek boyutunda 
odaklanarak, bu sorulara ideal 
cevaplarımızı gerçekleştirmek 
istiyoruz. 

Yarım kalan/hata alan 
işlemleri görmek, 
göstermek ve 
yönetebilmek 
Örneğin dijital bir hizmet 
kanalımız olan sesli yanıt 
sistemimizde paket satın 
almak için anonsu dinlemiş 
ancak onaylamak için tuşlama 
yapmamış bir müşterimizin, 
hangi paketi dinlediği ve 
hangi tarihte onaylamadığını 

mağaza/müşteri hizmetleri 
çalışanlarımızın görebildiği ve 
tamamlayabildiği bir dünyaya 
doğru ilerlemek istiyoruz. Bir 
başka örnek: Bir müşterimiz 
Turkcell uygulamalarında en 
güncel sürümü kullanmıyorsa 
bu bilgiyi çalışanlarımıza 
kullandıkları ekranlarda alarm 
üreterek, kişiselleştirilmiş 
deneyim anları ile şaşırtmayı 
hedefliyoruz. 
 
Deneyim yolculuklarını 
zenginleştirmek
Veri ve teknolojinin desteğini 
alarak her kanala özel 
kişiselleştirilmiş kurgular ile 
müşterileri beklemedikleri 
anlarda şaşırtmak, satış 
deneyiminde dijital ve fiziksel 
kanalların birbirini tamamlayıcı 
kurgularını çoğaltmak, gitmek 
istediğimiz yönümüz. 
Turkcell Müşteri Deneyimi olarak 
Bütünleşik Kanal Deneyimi 
Programını adım adım işleyip, 
her bir etkileşimde, her bir 
müşteriye ek “değer” yaratacak 
kurguları müşterilerimizle 
buluşturmayı ve müşterimizle 
olan duygusal bağımızı daha da 
kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz. 
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Veri, yeni 
çağımızda 
petrolden de 
daha değerli 
hale gelen 
ve yeni iş 
dünyamızı 
şekillendirecek 
bir değer. 
Üretilen bu veri 
aynı zamanda 
sektörel bir veri 
olarak karşımıza 
çıkınca çok 
daha değerli 
hale gelebiliyor

Bir önceki bölüm yazımızda, 
sektörlerde rekabet edebilmek 
için güçlü BT altyapıları ile iş 
sürekliliğini sağlayan firmaların, 
operasyonlarını daha efektif 
hale getirmek için süreç 
ve uygulamalarını entegre 
ederek, iş gücünü daha verimli 
kullanmaları gerektiğini ve 
dolayısıyla dijitalleşme projelerine 
odaklanmaları gerektiğinden 
bahsetmiştik. Özellikle, tüm 
bu dijitalleşme ve dönüşüm 
projelerini hayata geçirirken 
dikkat edilmesi gereken önemli 
noktalardan bir tanesi ise bu 
uygulamalar ile üretilen verilerin 
korunmasıdır. Veri, yeni çağımızda 
petrolden de daha değerli hale 
gelen ve yeni iş dünyamızı 
şekillendirecek bir değer. Üretilen 
bu veri aynı zamanda sektörel bir 
veri olarak karşımıza çıkınca çok 
daha değerli hale gelebiliyor.

Sektörel veri ile yolculuk
Çoğu şirket farklı veriler üretirken, 
bu verileri çeşitli uygulamalarda 
tekrar kullanıyor. Çok sıklıkla 
yaşadığımız bir konu ise; 
şirketler bu verileri üretirken, 
farklı alanlardan gelen verilerin 
birleşmesiyle daha fazla nasıl 
ek değerler yaratılabileceği 
konusuna çok konsantre olmuyor. 
Aslında verinin çok değerli hale 
gelmesindeki ana sebeplerinden 
bir tanesi; gelişen bilişim 
altyapıları ile makine öğrenmesi 
ve derin öğrenme gibi yapay 
zeka algoritmalarının birçok 
sektörde çok daha değer katan 
uygulamalarda kullanılması. 

Bu aslında bize veri ile daha 
detaylı ve katma değerli 
yolculuğumuzun yeni başladığını 
gösteriyor. Özellikle de veri, 
sektörel bir veri olunca, üretilen 
bu veriyi doğru üretmek, 
modellemek ve katma değer 
yaratır şekilde kullanmak çok 
daha önemli hale geliyor. Bu 
yolculuğa başlamak için iki 
önemli ihtiyaç karşımıza çıkıyor: 
doğru veri üreten uygulamaları 
seçmek ve üretilen veriyi 
doğru modellemek. Peki doğru 
uygulamaları seçerken nelere 
dikkat edeceğiz ve hangi 
uygulamalar önceliğimiz olmalı? 

Fark yaratan sektörel 
uygulamalar
Sektörel uygulamalar, şirketlerin 
geleceğini şekillendirme 
konusunda ve rekabette nasıl 
pozisyon alacaklarını belirlemede 
kritik role sahipler. Aynı zamanda 
özel dikey veya birden fazla 
sektörde kullanılan daha genel 
yatay uygulamalar olmak üzere 
karşımıza iki farklı kategoride 
çıkıyor. Bu uygulamaların en 
başında özellikle yatay veya 
dikey olarak da görebileceğimiz 
Kurumsal Kaynak Planlama 
(ERP) uygulamaları geliyor. ERP 
uygulamaları özellikle üretim 
gibi karmaşık süreç ve ürün 
yaşam döngüsü olan sektörlerde, 
kurumun içindeki yönetim ihtiyacı 
olan birden çok alanı karşılarken, 
aynı zamanda operasyonunuzu 
çok daha entegre ve uçtan uca 
yönetmenizi sağlayan şekilde 
karşınıza çıkıyor. 

Süha Bayraktar

Sektörlerde Dijitalleşme 
ile Rekabet Odaklı 
Dönüşüm
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Belirli sektörlerde çok eskiye 
dayanan tecrübesiyle SAP gibi 
ERP sağlayıcı firmalar, size 
aslında sektörde yaşanmışlık, 
deneyim ve tecrübelerin bir 
arada olduğu uygulamaları ve 
iş süreçlerini sağlıyor. Kaliteli 
ERP uygulamalarından, özellikle 
uçtan uca süreçlerin entegre 
edilebilme ile farklı birimlerin 
yönetim özelliklerine ek olarak, 
çok önemli ve kritik bir özelliğe 
sahip olması bekleniyor: Doğru 
ve raporlanabilir veri üretimi

Çok kritik bir özellik olarak 
adlandırabileceğimiz doğru 
ve raporlanabilir veri üretimi, 
diğer yatay ve dikey sektörel 
uygulamalarda da ön plana 
çıkıyor. Özellikle, çok daha 
detaylı ve karmaşık dönemsel 
iş planı yapma ihtiyacı olan 
kurumsal kaynaklar, müşteriler, 
kanallar ve tedarikçilerin 360 
derece bakış açısıyla birleştiği 
ve iş modelinin bu şekilde 
planlandığı şirketlerde doğru 
ve raporlanabilir verinin üretimi, 
çok daha kritik hale geliyor.

İç içe geçmiş sektörler
Şirket içinde birden fazla sektör 
bulunduran veya hizmet veren, 
işi sadece üretim olmayan 
şirketlerde kurumsal kaynak 
planlama ve tedarik zinciri 
yönetimi çok önemlidir. Örneğin, 
üretimin yanında aynı zamanda 
perakende zinciri yöneten ve 
lojistiğinin çok iyi yapılması 
gereken e-ticaret gibi ek 
kanalları da olan şirketlerde, 
tüm zincirin uçtan uca takibinin 
ve yönetilmesinin çok daha 
kritik olduğu söylenebilir. 
Daha detaylı baktığımızda; 
perakende mağazalar zinciri 
olan ve aynı zamanda ürettiği 
bir ürünü mağazalarında satan 
şirketlerin, raflardaki ürünlerin 
doğru zamanda tedarik 

edilmesi adına ham maddenin 
tedariğinden üretilmesine ve 
mağazaya gelmesine kadar 
olan süreci çok iyi planlayıp 
yönetmeleri gerekiyor. Aksi 
takdirde mağazalarda, 
zamanında tedarik edilemeyen 
ve raflarda talep olduğu halde 
bulunamayan ürün çeşitleri ile 
karşı karşıya kalabiliyorlar. ERP 
uygulamalarını bu süreci de 
düşünerek planlayan ve seçen 
şirketler, işlerinin gelişmesinde 
ve büyümesinde çok daha az 
engeller ile karşılaşırken aynı 
zamanda geleceğe dönük bir 
yatırıma da imza atmış oluyorlar.

Sektörel uygulamalar içinde en 
çok kullanılan ve çok daha yatay 
olsa bile önemli bir yere sahip 
olan Müşteri İlişkileri Yönetimi 
(CRM), aslında müşterimizi 
çok daha iyi tanımamıza 
ve müşteri deneyimini çok 
daha iyi yönetmemize olanak 
sağlıyor. Özellikle, daha çok 
sektörel odaklı kurgulanmış 
CRM uygulamalarında şirketler, 
müşterinin alışveriş alışkanlıkları 
ve ihtiyaç döngüsünü çok daha 
iyi yönetebilir hale gelebiliyor. 
CRM uygulamalarının önemli 
özelliklerinden bir tanesi diğer 
uygulamalara entegre olabilme 
ve ERP gibi kritik uygulamalar ile 
çok daha senkron çalışabilme 
esnekliğidir. Bu özellik, çoğu 
zaman CRM seçimlerinde 
önemli rol oynamaktadır.

CRM uygulamalarının çoklu 
kanal(Multi Channel) ve 
sosyal medya gibi tüm 
kanalların birbiri ile entegre 
(Omni Channel) yapılarını 
desteklemesi, son zamanlarda 
ortaya çıkan en önemli ihtiyaç 
ve özelliklerden bir tanesi. Bu 
özellikler müşterilerinize her 
türlü kanal ve sosyal medya 
uygulamalarından ulaşabilmeniz 

ve onların ihtiyaçlarını daha iyi 
anlamanızı sağlıyor.

Sektörel uygulamalar yukarıda 
bahsettiğimiz iki ana uygulama 
dışında çok daha geniş bir 
liste olarak karşımıza çıkıyor. 
Bu liste, sektöre göre ve iç içe 
geçmiş sektör senaryolarının 
olduğu durumlarda çok daha 
genişliyor. Turkcell Dijital İş 
Servisleri Sektörel İş Geliştirme 
ekipleri, sektörel anlamda 
ihtiyaç duyulan bu tür geniş 
portföy içindeki yatay ve dikey 
uygulamalar konusundaki 
yüksek deneyimi ile Turkcell 
müşterilerine sektörel 
danışmanlık sağlayabiliyor.

Merkezi veri ambarı ile 
çok daha fazla değer 
yaratma 
Sektörel uygulamaların 
yanında kritik derecede 
öneme sahip bir diğer alan 
ise veri ambarıdır. Veri ambarı 
(Datawarehouse), çoğunluğunu 
iş uygulamalarından üretilen 
verilerden oluşan ve bu 
verilerden analitik uygulamalar 
ile çok daha fazla değer 
yaratmak için farklı veri 
türlerinin merkezi olarak bir 
araya getirildiği uygulama olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Veri ambarı uygulaması ilk 
etapta, farklı alanlardan gelen 
verilerin analitik uygulamalar 
aracılığıyla birbirleri ile ortak 
kullanıldığında, işimizle alakalı 
geleceğe dönük planlama 
ve öngörüler için iş destek 
karar uygulaması fırsatı verir. 
Çoğunlukla geçmişe dönük 
şirket satışı, üretimi gibi 
performans verilerini çok daha 
iyi değerlendirebileceğimiz 
ek analitik uygulamaları ile 
çok daha rafine planlama 
ve öngörü yapmamıza katkı 
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sağlar. Örnek olarak; yukarıda 
bahsettiğimiz iç içe geçmiş 
sektörlerde, ürettiğiniz ürünlerin 
perakende mağazalarında 
müşteri taleplerine nasıl 
karşılık verebildiğini (üretimin 
satış ve talebi karşılaması) 
ve artan müşteri taleplerinin, 
satın alma trendlerinin yeni 
üretimi nasıl şekillendireceğini 
öngörebilirsiniz. Bu tür bir 
analitik uygulamalarda, üretim 
bölümünde üretilen veriler 
veri ambarına uygulanırken, 
perakende mağazalardan 
satılan ürünlerin satış detayları 
da aktarılmaktadır. Bu iki 
farklı uygulamanın aynı veri 
ambarında olması sayesinde 
şirketler, işlerine daha 360 
derece bakarak üretimden 
satışa olan süreçte çok daha 
rafine uçtan uca planlama 
yapabilmektedir. 

Bu tür gelişmiş veri ile yapılan 
analitik uygulamalar rekabetin 
yoğun olduğu sektörlerde, 
rekabet ettiğiniz şirketlerle çok 
daha hassas rekabet analizi 
yapmanızı sağlarken, aynı 

zamanda öne çıkmanıza destek 
verir. Üretim ile perakende satış 
entegrasyonunun olmadığı 
veya yetersiz olduğu bir 
rakibinizle rekabet ederken, 
sizin çok daha iyi üretim-satış 
planlaması (Replanishment) 
yapmanız, rekabette çok daha 
iyi konuma gelmenizi ciddi 
şekilde etkileyecektir. Yerine 
koyma/tekrar doldurma diye 
de söylediğimiz üretim-satış 
planlaması aslında müşterinin 
ihtiyaçlarına doğru zamanda, 
doğru ürünlerle karşılık verme 
ve dolaylı olarak müşteri 
memnuniyetini artırma 
anlamına gelmektedir. Bu tür 
bir uygulama aynı zamanda NPS 
(Net Promoter Score) denilen, 
müşterileriniz tarafından tavsiye 
edilme skorunuzun artmasında 
ciddi fayda sağlayabilir.

Özellikle rekabette ön plana 
çıkmak isteyen şirketlerin üç 
önemli alan olan ERP, CRM 
ve Veri Ambarı uygulamaları 
çözümlerinde iyi seçimler 
yapması, şirketlerinin 
geleceğe dönük planlarına 

ve büyümelerine ciddi fayda 
sağlayacaktır. Turkcell Dijital İş 
Servisleri Sektörel Danışmanları 
bu tür çözümlerin seçilmesi 
ve uygulanması konularında 
birçok kurumsal şirkete destek 
vermektedir.
  
Yazı dizimizin önümüzdeki ay 
yayınlanacak son bölümünde, 
daha gelişmiş analitik 
uygulamalarla büyük veriyi, 
merkezi veri ambarında entegre 
ederek işinize nasıl çok daha 
fazla değer katabileceğimizi 
konuşacağız. Son bölüm 
yazımızda aynı zamanda 
Endüstri 4.0 uygulamalarında 
da ön plana çıkan gelişmiş 
nesnelerin interneti(IoT) 
uygulamalarını konuşurken 
üretim, lojistik, perakende 
ve benzeri sektörlerde 
rekabette ön plana çıkmak için 
operasyonel verimliliği artırıp, 
çok daha rafine takip edip 
yönetebileceğimiz farklı ve ilgi 
çekici IoT uygulamalarını da 
kapsayacağız.
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Turkcell IoT 
platformu; micro 
servis tabanlı, 
cloud native, 
in-memory 
bir engine 
içeren elastik, 
ölçeklenebilir, 
teknoloji 
bağımlılığı 
yaratmayan 
bu sayede 
operasyonel 
mükemmeliyeti 
garanti altına 
alan açık bir IoT 
platformudur

Nesnelerin İnterneti 
Platformu ve Ekosistem
Yerel ekosistem için yerel 
IoT Platformu’nun gerekliliği, 
avantajları ve iş modellerine 
değinmeden önce, hepimizin 
terimleri aynı şekilde algılaması 
gerekiyor. IoT Analytics’in tüm 
bunları efektif olarak açıkladığı 
“IoT Ekosisteminde Bilmeniz 
Gereken 5 Madde” makalesini baz 
alarak kendimize uyarlayalım…
Nesnelerin interneti ve bulut 
tabanlı çözüm ekosistemi 
konularını önceki yazılarımızda 
detaylı olarak ele almıştık. 
İŞTE Teknoloji’de bu ay cevap 
aradığımız soru ise “IoT Platform 
nedir ve ne değildir?” olacak.

Her IoT Platformu 
gerçek bir IoT Platformu 
değildir!
“IoT Platformu”ndan 
bahsedildiğinde terimleri hepimiz 
aynı şekilde anlarsak işlerimizi 
daha hızlı ilerletecek ve strateji 
toplantılarında daha kısa sürede 
aynı noktada olacağız. Sektöre 
tam hakimiyeti olmayan ya da 
IoT iş birimlerine yeni başlamış 
kişiler için IoT Platformu’nun 
tanımını bilmek ve anlamak 
bu noktada biraz zor olabiliyor. 
Özellikle partner/iş ortağı yönetimi 
yapıyorsanız, partneriniz/
iş ortağınızla terimleri aynı 
şekilde algılamamak birtakım 
karışıklıklara neden olabilir. 
Uygulama ya da çözümünüze 
IoT Platformu demeden ya da 

öyle lanse etmeden önce IoT 
Platformlarının temel ayrıştırıcı 
özelliği olan ‘bağımlılık’ durumunu 
ortadan kaldırması ve Çapraz 
Yönetim imkanı sunduğunu 
bilmek gerekiyor.

Nesnelerin İnterneti Uygulaması 
diyebileceğimiz yazılım çözümleri, 
pazarlama taktikleri ile “IoT 
Platformu” adı altında servis 
edilebiliyor. Sensörlerden 
veri alarak Sensör Verisi 
Analizleri yapan bir şirketler, 
aslında Tüketim Verimliliği 
Uygulaması olan çözümü 
“Tüketim IoT Platformu” olarak 
nitelendirebiliyor. Terimlerin 
bu şekilde farklı algılanması, 
beraber iş yapma noktasında 
bazı sorunları doğurabiliyor. 
Öte yandan, çözümünü doğru 
tanımlayamayan firmalar 
kendilerini Microsoft Azure 
IoT Suite, SAP, Salesforce IoT, 
ThingWorx IoT Platform, Oracle 
Internet of Things, Cisco IoT Cloud 
Connect, Bosch IoT Suite, IBM 
Watson Internet of Things, Google 
Cloud IoT, Amazon Web Services 
ve Software AG Cumulocity IoT 
Platformu ile kendini aynı noktada 
konumlandırmış oluyor.

IoT Platformu olduğu 
düşünülen bazı 
platformlar;
· Bağlantı Yönetimi/M2M 
Platformları: Bağlantı Yönetimi 
ya da M2M Platformları, IoT 
cihazlarındaki bağlantıları 
yönetmeyi ve basitçe, farklı 

Ömer Gazimihal

IoT Platformu
Nedir?
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sensör verisi setlerinin işlenmesi 
ve zenginleştirilmesi üzerine 
geliştirilmiş platformlardır. 
M2M aslında SIM Kart yönetim 
platformlarıdır. M2M Platformları 
teknik olarak telekom 
operatörlerinde konumlandırılır. 
Uygulama tedarikçileri, QoS 
(Quality of Service) anlamında 
Ericsson M2M Platformu, Sierra 
Wireless’ AirVantage gibi bir 
çözüm geliştiremez.

· IaaS Backends (Masaüstü ve 
Mobil Uygulamalar Altyapısı): 
Servis olarak altyapı desteği 
platformlarına örnek olarak IBM 
Bluemix’i verebiliriz ancak bu 
tür platformlar uygulamaların 
daha stabil ve multi-tenant 
çalışabilmesi için geliştirilmiş 
ölçeklenebilir platformlardır. 
Odağınız nesnelerin interneti 
olduğunda, IBM Watson Internet 
of Things gibi platformlar 
karşınıza çıkacaktır.

· Cihaz/Çözüm Bağımlı 
Platformlar: Bu gibi platformlar, 
sektörde yer alan çözüm 
sağlayıcılarının geliştirdikleri 
kendi ürün ve yazımlarına 
bağımlı platformlardır. Ayrıca, 
Tüketim Verimliliği uygulaması 
örneğimizde olduğu gibi firma, 
cihaz ya da çözüm bağımlı 
platformlardır. Google Nest, Çöp 
Takip ya da Akıllı Aydınlatma 
gibi çözümler; firma, çözüm 
ve cihaz bağımlı olduğu 
sürece IoT Platformu olarak 
değerlendirilmemelidir.

· Yan Özellik Olarak IoT Desteği 
Veren Yazılımlar/Platformlar: 
Telegram ve Windows 10 gibi 
bazı mobil ya da masaüstü 
uygulamaları, IoT cihazlarını 

yönetmeyi kolaylaştıran birtakım 
özellikler sunuyor. Fakat bu 
özellikler, kişinin sınırlı sayıdaki 
cihazını yönetme ihtiyacını 
karşılamaya yetiyor olsa 
da bir IoT Platformu olarak 
değerlendirilmemelidir.

Bu minvalde 
değerlendirdiğimizde Turkcell 
olarak, IoT Platform altyapımız 
için çok sayıda platform 
incelendik.

Turkcell IoT Platformu
Turkcell IoT platformu; micro 
servis tabanlı, cloud native, 
in-memory bir engine içeren 
elastik, ölçeklenebilir, teknoloji 
bağımlılığı yaratmayan 
bu sayede operasyonel 
mükemmeliyeti garanti altına 
alan açık bir IoT platformudur. 
Uçtan uca bütün nesnelerin 
interneti yaşam döngüsünü 
yönetebileceğiniz ve bu nedenle, 
kurumların Akıllı Şehircilikten 
Endüstri 4.0 yolculuklarına en 
önemli enstrümanlarından biridir. 

Veri perspektifinden 
bakıldığında sistem; sadece 
küçük ve büyük veri değil, 
akan ve yapısal olmayan 
veriye de erişebilmekte ve veri 
iletişimi senkron, asenkron 
ya da olay temelli şekillerde 
gerçekleştirilebilmektedir. 
Sistem toplu (batch), gerçek 
zamanlı (real-time) ve akan 
verinin yapılabilmesine olanak 
sağlayan altyapıyı içermektedir. 
Operasyonel Mükemmelliyet, 
verinin “indatabase”, ”in-
memory”, ”in-stream” ve web 
servis/API çağrımları üzerinden 
işlenebilmesi ve yaşam 
döngüsünün bu odaklarda 

uçtan uca işletilebilmesiyle 
gerçekleştirilebilmektedir.
Sistem, ölçeklenebilirlik ve cloud 
elastik olma özellikleriyle yüksek 
performans sağlar. Sistemin 
sağladığı ölçeklenebilirlik 
yalnızca büyük veri setleriyle 
çalışabilmesi değildir. Otonom 
çalışma prensibine ek olarak 
minimum gecikmeyle yüksek 
hacimli verilerin işlenmesi de 
sağlanmaktadır. Platform kurum 
içi (on-premise) desteğine ek 
olarak; aynı zamanda özel, genel 
ve hibrit bulut ortamları da 
destekler ve herhangi bir altyapı 
veya konteyner etkin uygulama 
ekosistemine, kodlama 
değişikliği yapılmadan sorunsuz 
bir şekilde dağıtılır. Turkcell IoT 
Platformu’nun konfigürasyona 
dayalı gerçek çok kiracılı (multi-
tenancy) altyapısı ve çözüm 
hızlandırıcı bileşenleri ile yeni IoT 
uygulamalarının çok hızlı şekilde 
hayata geçirilmesi mümkündür. 

Platform önceden paketlenmiş 
hazır uygulamaları ile 
kurumların Akıllı Şehircilik ve 
IoT insiyatiflerindeki riskin 
azaltılmasını, yatırımın geri 
dönüş değerinin hızlıca 
ispatlanmasını, pazara sunma 
süresinin oldukça minimize 
edilmesini ve böylece 
Endüstriyel IoT Platformu’ndan 
daha hızlı katma değer 
sağlanmasını mümkün 
kılmaktadır. Bu esneklik 
ile müşteriler Endüstriyel 
IoT yolculuklarına sınırlı 
bir kapsamda başlayabilir, 
platformun değeri hızlı bir 
şekilde ispatlanabilir ve ölçek 
sofistike şekilde büyüyerek 
işletme ve fiziksel dünyayı 
birbirine bağlayabilmektedir.



Detaylı bilgi:
www.turkcell.com.tr/iotplatform 

Turkcell IoT Platform; varlıkları izleyen, yöneten ve üretilen akan verileri analiz ederek kurumların faydası için aksiyona dönüştüren nesnelerin interneti platformudur. 
Turkcell Superonline abonesi kurumsal müşteriler, bu hizmet ile bağlantılı varlıklarını altyapı yatırımı yapmadan Bulut üzerinden ve tek noktadan yönetebilir, gerçek 
zamanlı olarak diğer uygulamaları ile entegre edebilir. Detaylar: https://www.turkcell.com.tr/iotplatform

Turkcell IoT Platform ile hiçbir altyapı yatırımı yapmadan
cihaz ve makinelerinizi Bulut aracılığıyla uzaktan yönetin,
iş verimliliğinizi yükseltin.

Akıllı teknolojilerle işinizi büyütün, dünyaya entegre olun.
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