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TEKNOLOJİ RAPORU

SUNUŞ

Değerli Okurlarımız,
Raporun ortaya çıkıp siz okurlarımızla buluşmasını sağlayan ve
kıymetli katkılarını esirgemeyen tüm yazarlarımızın ortaya koyduğu bu emeğin karşılığı, hiç şüphesiz siz değerli okurlarımızın ilgi ve
takdirleri olacaktır.

Aylar boyu süren yoğun ve özverili çalışmaların bir ürünü olan
Softtech Teknoloji Raporu’nu, 2022 yılında da sizlerle buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Değerli yazarlarımızın kaleme aldığı
yazılar ile yine teknoloji dünyasının nabzını tutmaya çalıştık. Geleceğin teknoloji trendlerinin, “radar”daki yerlerini tahminledik,
değerlendirmeler ve öneriler ile bu tahminlerimizi destekledik.

Sağlıklı günlerde yine birlikte olmak dileğiyle.

2022 Teknoloji Raporu’unda dört ana başlık ile sizlerin karşısındayız:
•

•

•

•

Teknolojilerin Geleceği: Kuantum Bilgisayarlar, Blok Zincir, Giyilebilir Teknolojiler, 5G, Biyoteknoloji, Veri Analitiği,
Low-Code Platformlar, Yapay Zeka, Web3, P2P Dağıtık Depolama Sistemleri ve Dijital Kimlik Uygulamaları.
Finansal Teknolojiler: Finans 3.0, Açık Bankacılık, Görünmez
Bankacılık, Yeni Nesil Yatırım Uygulamaları, Kripto Finans, Super Apps ve Çok Oyunculu Fintek.
Çevre, İnsan ve Dijitalleşme: Sürdürülebilirlik Teknolojileri,
Tarım Teknolojileri, Pandemi Sonrası İş Hayatı, Eğitimde Dijitalleşme, Müşteri Deneyimini Değiştiren Teknolojiler, Dijital İş
Gücü ve Akıllı İşletmeler.
Girişimcilik Ekosistemleri: Amerika, Çin ve Türkiye Ekosistemleri, Girişim Fonlama, Girişimcilik Ekosisteminde İnsan,
Dijital Dönüşüm ve Sosyal Girişimler.
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M. Murat Ertem
Softtech CEO

Önsöz
Geçen yılki teknoloji raporumuzun sunumunda, aşının bulunması ile 2021’de yeni bir hayat başlayabilir diye düşünmüştük. Kısa bir ara insanlığın bakış açısında farklar yaratabilir diye ummuştuk. Boğaz’daki yunusları görmeyi tercih
etsek de Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj, 2021’in, Yaşar
Kemal’in Binboğalar Efsanesi kitabındaki “sonraki yıl” gibi
olacağını gösterdi. Hayat, 2020 Mart öncesinde kaldığı yerden devam edeceğini olanca çıplaklığıyla hissettirdi. İki yıl
kişisel hayatlarımızda uzun bir süre sayılmasa da kısacık da
diyebileceğimiz bir süre değil. Ancak insanlık tarihine bakınca da hemen hemen önemsiz sayılabilecek bir zaman dilimi.
“Ama bu iki yılın etkisi çok büyük oldu.” desek de hayat kaldığı yerden akmaya başladı mı? Sorunun cevabı için 2021’de
olanları şöyle bir hatırlamak yardımcı olacaktır.
Ocak’ın başında Amerika’da kongre binası baskını yaşandı. Çin’in yükselişi ile demokrasi arasındaki bağın koptuğu
söylemlerinin öne çıktığı bir dönemde, 2021 şok edici bir
değişiklikle başladı. Baskının yaşandığı gün, Klaus Schwab
ve Peter Vanham’ın yazdığı, “Paydaş Kapitalizmi: Gelişim, İnsanlık ve Gezegenimiz için Çalışan Küresel Ekonomi” isimli

bir kitap yayınlandı. Bu kitap, kapitalizmin sorunları ve değişiminin gerekliliği üzerine son dönemde yazılan birçok kitaptan sadece biriydi. Sürüdürülebilirlik kelimesinin hayatın
her alanında kullanılmaya başlandığı bir yılda, Biden başkan
seçilir seçilmez, Paris İklim Anlaşması’na dahil olduğunu duyurdu. Eylül ayında Çin, kendi ülkesi dışındaki, kömürle çalışan termik santrallerin finansmanını durdurduğunu açıkladı.
Ancak Birleşmiş Milletler’in Ağustos’taki raporu, iklim krizinin
dünya için ölümcül sonuçlar yaratabilecek bir aşamaya geldiğini belirtiyordu. Aşıların etkisiyle zayıflayan pandemi sonrasında, karbon tüketimindeki sıçrama da iyimser bir tablo
çizmemişti. Bütün bunlara ek olarak; küresel tedarik ağında
aksamalar yaşanmaya başlandı. Amerika ve Çin arasında şirketler, diplomatlar ve ürünler üzerindeki yasaklama yarışı,
2022 Pekin olimpiyatlarına diplomatik temsilci göndermeme
noktasına kadar geldi. Çin, Tayvan üzerindeki baskısını savaş
uçakları vasıtasıyla arttırdı. Buna karşılık Amerika, Avustralya ve İngiltere arasında Hint Denizi’ni ve Pasifik Okyanusu’nu
kapsayan askeri bir iş birliği başlattı. Özetle, Çin’in yükselişinin geldiği aşama nedeniyle, Amerika ile kutuplaşma artarken, çevre sorunları konusunda iş birliği yapılmaya çalışılsa
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çoğumuzun hayatına atari salonlarıyla girdi. Evinde bilgisayarı olmayan çoğunluk, aldığı jetonlarla ilk bilgisayar oyununu deneyimledi. Evlerdeki bilgisayarlar arttıkça oyunlarda
kendi karakterlerimizi yarattık. Bir sonraki seviyeye geçmek
veya oyunda değerli bir varlığı elde etmek için bilgisayar
başında saatler geçirdik. Kazandığımız sanal varlıkları arkadaşlarımızla paylaştık. Daha çabuk ilerlemek için yeri geldi
kredi kartı aracılığıyla, gerçek parayla dijital varlık aldık. Yavaş
yavaş jetonlar, coin’lere dönüştü. Zaman harcayıp aldığımız
dijital varlıklar, emek harcanıp kazanılan varlıklar oluverdi.
Sınırlar olmadan aynı dünyada buluşanlar için kredi kartlarının yerine kripto paralar geçiverdi. Pandemi dönemiyle fiziksel işlerimiz, eğitimimiz de dijital ortama taşınınca, sanal
ortamda fiziksel dünyamızın birebir eşleniğini yaratma fikri
hepimizce benimsendi. Sanırım bu aşamayı da metaverse
olarak adlandırıyoruz. Bu sanal dünyaya parasal karşılığı olmayan fiziksel varlıklarımızı sokmak için de NFT’leri kullanıyoruz. Artık internet de tek elden yönetilemez deyip web 3.0
üzerinde harıl harıl çalışıyoruz.

da somut sonuç elde edilemedi.
Bunlara karşılık teknoloji tarafında neler oldu diye bakacak
olursak; 2021’e blok zincir bazlı teknolojiler damga vurdu diyebiliriz. Dünyadaki tüm çalkalanmalara paralel olarak, kripto paralarda çok büyük değer kazanımları oldu. Farklı alanlarda çoğu da sanal ortamlarda kullanılabilecek alt coin’ler
üzerinden inanılmaz gelirler elde edildi. Merkezi kontrolü
ortadan kaldıran blok zincir teknolojisi üzerine inşa edilen
merkeziyetsiz finans ürünleri öne çıktı. Doğası gereği sınırları
ortadan kaldırdığı için de başta göçmenler olmak üzere kolaylıklar sağladığı gibi devletlerin önlemlerini de beraberinde
getirdi. Çin, Eylül ayında kripto ticaretini yasakladı. Yıl sonuna doğru da Amerika’da kripto konusunda düzenlemelerin
geldiğini gördük. Bu konuda dikkat çekilmesi gereken en
önemli konulardan biri de Silikon Vadisi’nin önde gelen risk
sermayesi şirketlerinden Andreessen Horowitz’in yatırımları.
Bu kurumun kripto konusundaki yatırımlarının toplam değeri 3 milyar doları aşmış durumda. Son olarak da Goldfinch
isimli merkeziyetsiz finans startup’ına yatırım yaptı. Goldfinch teminatsız kredi kullandıran bir çözüm sunuyor. Yarattığı
kredi hacminden en çok faydalanan ilk üç ülke Kenya, Nijerya ve Uganda. Kapitalizmin siyasal sistemde yarattığı çalkantılar, gelir adaletsizliği ve çevre sorunlarının doğurduğu göç
ve göçmen sayısındaki artış, merkezi hükümetler tarafından
yönetilemezken, merkezi olmayan blok zincir teknolojileri
çözümler üretebiliyor.

Küreselleşme ve kapitalizmin yarattığı sorunlar, küreselleşme sonrası göçü engellemek için yükseltilen duvarlar, sanal
dünyamızla aşılmaya çalışılıyor. En önemlisi de bu yapıyı
büyük sermaye sahipleri destekliyor. Hepimizin uyum sağlamakta zorlandığı bu çalkantılı dönemi anlamak için teknoloji dışında sosyal bilim okumaları ve sanata dair önerilerde
bulunma, uzun uzun çözümlemeler yapmaktan daha faydalı
olacaktır diye düşünüyorum.

2021’de öne çıkan teknolojiler arasında en önemlilerden
biri de metaverse oldu. Metaverse’ü anlamak için bilgisayar
oyunlarının hayatımıza ilk girdiği zamanlara dönmek büyük
kolaylık sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bilgisayar oyunları

Çin’in yükselişi, küreselleşmenin sorunları, dünya üzerindeki
hakim merkezin değişmekte olduğu ayyuka çıktığı için yeni
kitaplara değil de bu durumun gelmekte olduğunu yıllar yıl7
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lar önce tespit eden bir kitaba referansla başlayalım, Giovanni Arrighi’nin “Uzun Yirminci Yüzyıl” isimli eseri. Kitabın arka
kapağındaki açıklama 2021’deki durumumuzu en iyi şekilde
özetliyor:
“Arrgihi, Braudel’in yaklaşımını izleyerek kapitalizmin tarihinin ekonomik ve siyasal güç ağlarını yeni bir biçimde kurgulayan yeni bir hegemonyacı gücün, dünya ölçeğinde giderek
genişleyen ekonomik alanlarının denetimini ele geçirmeyi
başardığı birbirini izleyen “uzun yüzyıllardan” oluştuğunu
belirtmektedir. Bu eserde, hegemonyacı sınıflar ve devletler
tarafından sermaye, devlet gücü ve jeopolitik arasında kurulan tarihsel ilişkilerin yavaş yavaş belirmeleri ve doğuşları,
dünya ölçeğinde tarihsel önem kazanmaları ve şiddetli bir biçimde yerlerini başka türden ilişkilere terk etmelerini ayrıntılı
bir şekilde incelemektedir.”
Alıntıda adı geçen Braudel’in, tarihçilerin kutbu Halil İnalcık’ın yöntemsel olarak referans aldığı Annales okulunun kurucusu olduğunu belirtmekte büyük fayda var.
Teknoloji, 2021 yılında merkeziyetsiz blok zincir teknolojilerine, sanal dünyaya ve aşılar nedeniyle biyoteknolojiye odaklandığı için hızlanan uzay yarışını, uydular üzerinden internet
sağlanmasını hafife almamak gerekiyor. 2021’in sonunda hepimize dünyanın küçüklüğünü, uzayın enginliğini hatırlatan
Adam Mckay imzalı “Don’t Look Up” filmi dünyamıza, unutma eğiliminde olduğumuz bir perspektiften eleştiri getiriyor.
2022’in hepimize sağlık ve huzur getirmesi dileğiyle…
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Teknoloji Radarı
Teknoloji Raporu 2021’de yer alan Teknoloji Radarında; Uzaktan
Çalışma, Dijital Göçebeler, Sesli Asistanlar, Sanal Çalışma Alanları, İş Hayatında Dijital Gerçeklik, Yapay Zeka İş Arkadaşları, Sürekli
Online Teknolojiler, Uç Yapay Zeka, Akıllı Şehirler, İzleme Teknolojileri, Sürdürülebilirlik ve Çevre, Otonom Araçlar, Uçan Arabalar,
Anında Nokta Atışı Teslimat, Anında Üretim, Kuantum Yapay Zeka,
İnsansı Yapay Zeka, Temel Gelir, Yapay Şirketler, Artırılmış İnsan ve
İnsan Ömrü başlıkları detayları ile birlikte yer almıştı. O raporun
üzerinden geçen bir yılda, bu başlıklar önemini hala korumaya devam ediyor ve etkilerini gün geçtikçe daha güçlü hissettiriyor. Bu
başlıklara ilave olarak, radarımıza yeni giren maddeler ile geçtiğimiz raporda da yer alıp etkisini arttıran başlıklar oldu.

Ülkelere Göre NFT Benimseme Oranı
Ülkeler ve Bölgeler

Filipinler
Tayland
Malezya
Birleşik Arap Emirlikleri
Vietnam
Nijerya
Brezilya
Hong Kong
Venezuela
Peru
Kolombiya
Güney Afrika
Arjantin
Singapur
Kanada
Avustralya
Almanya
ABD
Birleşik Krallık
Japonya

Dijital Mülkiyet
Blockchain ağları kullanılarak geliştirilen uygulamaların sayısında
yaşanan artış, geçtiğimiz yılın en önemli gelişmelerinden birisiydi.
Bununla birlikte, 2021 yılının en sansasyonel haberlerinden birisi
ise şüphesiz, Beeple’ın Non-Fungible Token (NFT) olarak 69 Milyon
Dolara satılan eseri oldu. Blockchain ağları üzerinde bazı akıllı sözleşme standartları ile oluşturulan NFT’lerin kitleler tarafından bilinir hale gelmesi ve bir NFT sahibi olmak ise önümüzdeki dönemde
daha fazla duymaya başlayacağımız “dijital mülkiyet” kavramının

NFT
Sahiplik
Oranı

Satın Almayı
Planlayanların
Oranı

Tahmini
Benimseme
Oranı

%32
%26,6
%23,9
%23,4
%17,4
%13,7
%12,1
%10,7
%10,6
%9,9
%8,4
%8,3
%7,4
%6,8
%5,6
%4,6
%4
%2,8
%2,5
%2,2

%9,5
%7,9
%10,5
%11,5
%11,62
%21,7
%9,9
%10,4
%13,5
%14,5
%11,9
%9,4
%8,7
%11
%6,2
%7,1
%3,4
%3,9
%3,3
%2,4

%41,5
%34,5
%34,4
%34,9
%29,1
%35,4
%22
%21,1
%24,1
%24,4
%20,3
%17,7
%16,1
%17,8
%11,8
%11,7
%7,4
%6,7
%5,8
%4,6

Kaynak: Finderʼın 20.723 yetişkinle Eylül 2021ʼde yapılan araştırması

dijital hayatlarımızda yer alışını hızlandırdı. Fiziksel mülkiyetten
dijital mülkiyete geçiş ve dijital doğan varlıkların yükselişini yaşa-

11

TEKNOLOJİ RAPORU

TEKNOLOJI RADARI
dığımız bir dönemin içerisindeyiz. NFT’ler sayesinde bir dijital varlığın mülkiyeti, geçerliliği ve münhasırlığının kanıtlanabilmesinin
ana akım üreticiler tarafından fark edilmesi ile kullanım alanları ve
adaptasyonu artmaya devam edecektir.

birlikte, hızla yaygınlaşan kişiden kişiye hizmet modelli paylaşım
ekonomisi uygulamaları da güven temeli üzerine kurulu olmalarından dolayı, 2022 yılı ve sonrasında dijital kimlik kullanımının
yaygınlaşmasında hızlandırıcı olacaklardır. Yine pandemi dönemi
ile artan hibrit ve uzaktan çalışma eğilimi, kullanıcıların kendi aygıtları ile kurumsal ağlara bağlanabildikleri yapıları da beraberinde
getirmiştir ve bu kurumsal güvenlik risklerinin merkezine oturmuştur. Bu bağlamda önümüzdeki süreçte, aygıt bağımsız biyometrik
kullanıcı doğrulama temelli dijital kimlik uygulamaları, çalışanlar,

Dijital Mülkiyet kavramı ile birlikte önümüzdeki dönemlerde, dijital varlıklar üzerinden yapılan yatırım işlemlerinin, orijinal varlığın
kime ait olduğunu ve eldeki dijital varlığın ilk ortaya çıktığı halde
saklanıp saklanmadığını belirleyecek yöntemlerin, hukuki zeminde de karşılığı oluşacaktır.

Dijital kimlik, 2030 yılında odak ülkelerimizin toplam
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) %3 ile %13’üne
karşılık gelen ekonomik değerin kapısını açabilir

Dijital bir varlığa sahip olmanın aynı zamanda aracısız hale gelmesi, özellikle içerik üreticileri için yeni bir dönemin başlangıcına
işaret ediyor. Henüz emekleme aşamasında olan bu ekosistem,
özellikle sanat eserleri tarafında, hayran kitleleri ve sanatçılar arasındaki etkileşimi farklı bir boyuta taşıyarak, üreticinin doğrudan
daha fazla gelir elde etmesini, üretilen dijital varlığa tamamen
sahip ya da kısmen ortak olan tüketicinin de maddi fayda sağlayacağı modelleri çok farklı konseptlerde görmemizi sağlayacaktır.
Finans, oyun, emlak, müzik, spor gibi sektörler de dijital mülkiyet
ile köklü değişimler yaşanacak diğer alanlar olacaktır.

2030ʼa kadar dijital kimliğin yüksek oranda bensenmesiyle her ülkenin
ekonomik değerinde GSYH yüzdesiyle yaşanacak artış

Ortalama
Ortalama

Dijital Kimlik

4

3

13

7

ABD

Birleşik
Krallık

Brezilya

Nijerya

Gelişmiş Ekonomiler

6

6

Etiyopya Hindistan

4
Çin

Gelişmekte Olan Ekonomiler

%65

oranında potansiyel değer, odak
grubumuzdaki gelişmekte olan
ekonomilerdeki bireylere katılabilir ve onu,
kapsayıcı büyüme için çok güçlü bir araç

Dijital kimlik ve gerçek kişiyi doğrulama ihtiyacı, özellikle pandemi
döneminde artan siber saldırılar ile daha önemli hale geldi. Sanal
profiller ile oluşturulan suç ağlarını önleyebilmek için sosyal ağlar,
kullanıcıların gönüllü ya da zorunlu bir şekilde kimlik doğrulama
işlemlerini yapacakları süreçleri yaygınlaştıracaklardır. Bununla

haline getirebilirler
Kaynak: Digital identification: A key to inclusive growth, McKinsey
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dış kaynaklar ve tedarikçilerin birden fazla aygıt ve ağ üzerinde güvenle çalışmasını sağlamaya aracı olacaktır.

Kategoriye Göre Piyasaya Sürülen Yeni Merkeziyetsiz
Uygulamalar (DApp), 2021

Pandemi, son kullanıcıların dijital kimlik bilgilerinin paylaşımı ile
ilgili algısını ve adaptasyonunu da hızla değiştirdi. Bir örneğini ülkemizdeki HES (Hayat Eve Sığar) kodu uygulamasında görebileceğimiz gibi, global ölçekte de bir seyahate çıkmadan önce sağlık
durum bilgilerinizin kimliğinizle eşleşmiş bir kod ya da uygulama
ile gerekli merciler tarafından doğrulanabilmesi, kişisel verilerin
paylaşımı hakkındaki düşünce ve pratiklerde önemli bir değişiklik
oluşturdu.

DeFi

NFT

Oyunlar
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Doğum tarihinizi paylaşmadan 18 yaşından büyük olduğunuzu nasıl doğrulayabilirsiniz? Bu uygulamaların benzerleri, farklı kullanım
senaryoları ile 2022 ve sonrasında yaygınlaşmaya devam edecektir.

0
Ocak
2021

Şubat
2021

Mart
2021

Nisan
2021

Mayıs
2021

Haziran Temmuz Ağustos
2021
2021
2021

Eylül
2021

Kaynak: Dapp Industry Report: Q3 2021 Overview, DappRadar

Merkeziyetsiz Uygulamalar

hem arka uç işlemlerinin geliştirileceği akıllı kontratlar ve blockchain ağlarının hem de eşler arası dağıtık veri depolama teknolojilerinin de kullanımı ve popülerliği artacaktır.

Dağıtık defter teknolojisi (DLT) ve akıllı sözleşmeler ile popülerleşen bir konsept olan merkeziyetsiz uygulama (dApp), günümüzün
merkezi sunucularda çalışan uygulama geliştirme mimarisini derinden değiştiren bir yaklaşım sunuyor. 2022 yılında, çıkış noktası
blockchain temelli olan pek çok konu gibi aracısızlaştırma odağında, adı web3 ile birlikte yan yana çok sık anılacak ve her dApp kendi token ekonomisi ile ekosistemini büyütüp hem geliştiriciler için
yeni bir kariyer alanı açacak hem de merkeziyetsiz finans (DeFi),
NFT, sanal evrenler ve oyun gibi kategorilerde uygulamalar yaygınlaşmaya devam edecektir. Merkeziyetsiz uygulamalar ile birlikte,

Bir anlamda internet için paradigma değişimi olan merkeziyetsiz
uygulamaların yaygınlaşmasında aşılması gereken en önemli basamak ise, kullanıcı deneyimi tarafında olacaktır. Halihazırda kullanılmakta olan merkezi sunucular üzerinde çalışan ve hepimizin
hayatlarında yer alan pek çok uygulamanın merkeziyetsiz uygulama alternatifleri geliştirilmiş olsa da yaygınlaşmamasının günümüz koşullarında en temel sebebi, hala kullanıcıdan beklenen
bazı teknik yetkinlik seviyesi gereksinimleridir. Son kullanıcıların
adaptasyonunu kolay hale getirecek deneyimler arttıkça, merkezi-
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yetsiz uygulamalara olan talep de katlanarak artacaktır.

Dijital Duyu Etkileşimi
2013 yılında Google, “Google Nose” arama motorunu yayınlamıştı
ve aradığınızı kokusundan bulabileceğiniz bir servis hizmete sunmuştu. O günün koşullarında 1 Nisan şakası olarak hazırlanan bu
içerik, aradan geçen yıllarla birlikte, kullanıcıların talep ettiği ve
internet ile olan etkileşimimizi bir sonraki aşamaya taşıyacak bir
gerçek beklentisi haline dönüştü.

mış İnsan” kavramı, yeni nesil sensör ve donanımlar, 5G altyapısı,
Beyin Bilgisayar Arayüzü (Brain-Computer Interface) uygulamaları
gelişecek ve bir arada çalışacaktır.

Günümüzde dijital ortamlarla olan etkileşimimiz, ekran etkileşiminin ötesinde, Sanal Gerçeklik (VR), Artırılmış Gerçeklik (AR) ve
Karma Gerçeklik (MR) kullanılarak dahil olduğumuz bir deneyimle,
işitme ve görme duyularımız ile sınırlı. Ancak 2030’lu yıllara geldiğimizde, fiziksel dünyada yaşadığımız deneyimin bir benzerini,
dijital duyu etkileşimi ile koku, tat ve hatta düşüncelerimizi de deneyimin bir parçası haline getirerek yaşıyor olmamız mümkün.

Giyilebilir Görünmez Teknoloji
Giyilebilir teknolojiler son yıllarda akıllı saatlerden, sanal gerçeklik
gözlüklerine, akıllı kulaklıklardan, yüzüklere kadar farklı şekillerde
hayatımıza girmiş durumda. Bu aksesuarlar, halihazırda iş yürütme
biçimimizden, uyku düzenimizi belirlemeye kadar pek çok davranışımızı etkiliyor. Ancak tüm bu giyilebilir teknolojiler ile yaşanan
deneyim, onları vücudumuzun bir parçası gibi hissettirmiyor ve
etkileşime girdiğimiz, çıkarılabilir aygıtlar olarak konumlandırıyor.
Bu nedenle giyilebilir teknolojilerden elde edilen veriler, değerli
bilgilere dönüşse de uçtan uca anlamlandırılmak istendiğinde eksik noktalar kalıyor.

Bir e-ticaret sitesinden parfüm almadan önce onu koklayabildiğiniz, evinizdeyken bir kumsaldaymış gibi deniz kokusunu içinize
çekip o denizin nemini teninizde hissedebileceğiniz deneyimlerin
gerçekleşmesi çok uzakta değil. 2020 yılında Japonya’daki Meiji
Üniversitesi’nde prototipi geliştirilen, diliniz ile dokunduğunuz bir
cihazdan farklı tatlar alabilmenizi sağlayan “Tadım Aygıtı” benzeri
donanımların son kullanıcıya uygun sürümlerinin geliştirilmesi ile
yemek siparişi vermeden önce tadına bakabildiğiniz örnekler de
ortaya çıkacaktır. Tüm bu deneyimlerin gerçekleşebilmesi için geçtiğimiz yılın raporunda da yer alan teknoloji ile desteklenen “Artırıl-

Giyilebilir teknolojilerin “görünmez”e dönüşmesi ile oluşan giyilebilir görünmez teknolojiler ise vücudumuzun bir parçası gibi çalışan teknolojileri ifade ediyor. Özellikle sağlık alanında bu konuya
uzun süredir yatırım yapılıyor. Mikro sensörlerin gelişmesi, uygun

14

TEKNOLOJİ RAPORU

TEKNOLOJI RADARI

21.yy sonları

21. yy öncesi

1289
AR Başlığı
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Gözlük

1530
Cep Saati
Bisamapfeluhr

1981

1644
Konum Takipçisi
Olivetti Research
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Giyilebilir Kamera
Güvercin Fotoğrafçılığı
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Kol Saati
1. Dünya Savaşıʼnda
Kullanılan Askeri Saatler

Cep Bilgisayarı
Palm Pilot 1000

VRʼın başlangıcı
Stereofonik Televizyon
Başlığa Monte Gösterge
Akıllı Giysiler
Leviʼs ICD Ceket
1963

Mobil Ödemeler
mBracelet

2001
Kablosuz Kulaklık
Plantronics M1000

2009
Eğlence Seti
Telegözlükler

1975
Akıllı Saat
Pulsar Hesap
Makineli Saat

1996

2000

1961
Giyilebilir Bilgisayar
Thorpe & Shannonʼun
Rulet Bilgisayarı

Kişisel Asistan
ʻʻForget-me-notʼʼ

2000ʼlerin başı

1960

21. yy ortaları

1994
1996

Taşınabilir Telefon
Askeri Radyo

1911

Giyilebilir Teknoloji
Seico Kol Bilgisayarı

1990
Abaküs Yüzüğü

21. yy başları

1981

Etkinlik Takipçisi
Fitbit Classic

2012
Glass Projesi
Google Glass

1979
2014

Taşınabilir Ses Sistemi
Sony Walkman
Taşınabilir Kaset Çalar

Android Giysiler

Kaynak: A Survey on Wearable Technology: History, State-of-the-Art and Current Challenges, ScienceDirect
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iletişim yöntemleri ve protokollerinin ortaya çıkması ile kişisel kullanım alanları da yaygınlaşmaya başlayacaktır. Örneğin; son yıllarda üzerinde çalışılan, havalı ismi ile “Akıllı Dövmeler”, bilimsel
adıyla “Epidermal Elektronik Sistemler” günlük hayatın içinde yer
almaya başladığında, harici bir aygıta ihtiyaç duymadan vücudunuza yaptırdığınız kişiselleştirilmiş ve istediğiniz tasarıma sahip bir
dövmeye dokunarak dinlediğiniz şarkıyı değiştirebilir, kahve makinasını açabilir ya da ekmek siparişi verebilirsiniz. Buna ek olarak
dokunabilir elektronik kumaş ve akıllı tekstil alanları da hızla büyüyor. Önümüzdeki yıllarda bir kıyafet alırken, kalıp, beden, renk gibi
faktörlerin yanına, chipseti ve bağlantı yetkinlikleri gibi teknolojik
kriterleri de ekleyeceğiz.
2040’lardan sonra, bir başkasıyla iletişim kurmak için harici bir
mobil cihaz kullanmıyor olmak ve tüm bu giyilebilir görünmez
teknolojilerin bir parçasını oluşturacağı Vücut Alan Ağı (Body Area
Network) üzerinden vücuttan vücuda haberleşme yapabilmek de
mümkün olacaktır.

Sanal Evrenin Hitap Ettiği Potansiyel Pazarın Toplamı
(Milyar USD)
31$
94$

143$

Gelişticiler/Yaratıcılar
Reklamlar

475$

>1 Trilyon $

Sosyal Ticaret
586$

Dijital Etkinlikler
Donanım

Not: 2021 tahminlerini kullanan “Donanım” harici tüm veriler, 2020 tahminlerine dayanmaktadır.
Kaynak: The Metaverse Takes Shape as Several Themes Converge, Global X

meyle ilerliyordu. Mark Zuckerberg, Temmuz ayında katıldığı bir
podcast’te, metaverse üzerinde çalıştıklarını, bunun mobil internet döneminin halefi olduğunu, içinde yerleşik olarak bulunduğumuz ve iki boyutlu uygulamalar ya da bir web sayfası üzerinden
yapamayacağımız başkaları ile dans etmek, fitness vb. aktivitelerin
yapılabileceği bir deneyim olarak adreslemişti. Burada kritik olan,
metaverse kavramını tek bir şirketin sahiplenip geliştiremeyeceği.
Bunun için de çeşitli çalışma grupları ve konsorsiyumlar kurulmuş durumda. Bu toplulukların temel amacı, ekonomik fırsatlar,
gizlilik, güvenlik, eşitlik, kapsayıcılık ve sanal evrenler arası haberleşme gibi temel konular hakkında prosedürler ve standartlar
oluşturmak. Günümüzde birbirinden bağımsız çalışan ve kendi dinamikleri olan sanal evrenler olsa da bir noktada bu sanal evrenler
birbirleri ile iletişim kurabilir hale gelecektir ve o zaman farklı sanal
evrenlerin bir arada çalıştığı “metaverse” ortaya çıkmış olacaktır.

Sanal Evrenler
Dijital mülkiyet ve kimlikten, web3 ve merkeziyetsiz uygulamalara, dijital duyu etkileşiminden giyilebilir teknolojilere kadar bahsettiğimiz tüm bu konuların bir arada çalışabileceği bir yer var mı?
Cevap “Evet. Sanal evrenler, popülerleşmiş kavramsal adıyla metaverse.”
Pek çok insanın, Facebook’un 2021’in Ekim ayı sonlarında çatı
şirket ismini Meta olarak değiştirmesiyle birlikte haberdar olduğu
metaverse ile ilgili çalışmalar aslında son birkaç yıldır artan bir iv-

Global ölçekte bu kadar ses getiren bir kavram, yatırım dünyasını

16

TEKNOLOJİ RAPORU

TEKNOLOJI RADARI

ri olacak; ancak özellikle “Yaratıcı Ekonomisi” kavramına ayrı bir
parantez açmak gerekiyor. Aracıların ortadan kalktığı, üretim ve
tüketimin merkeziyetsizleştiği modelde, dijital varlık ve deneyim
üretebilenler -bir afiş tasarımından üç boyutlu objelere, müzik

Blok Zincir Tabanlı Sanal Ekonomi Alanları
Kişisel Depo & Cüzdanlar/Önyüz Uygulamaları
Birimler
Merkeziyetsiz
Finans (DeFi)
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DAO Çerçeveleri

Depolama

DIDʼler

Pazar Yerleri

Oylama
Mekanizmaları

Hesaplama

Doğrulanabilir
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Çok İmzalı
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DeFi öğeleri
Oracle
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Pazaryerleri
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çevrilebilen
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parası”
NFTʼler

Veri Tabanları
Sorgulama &
APIʼler

Metaverse’in Yedi Katmanı
Oyun, Sosyalleşme, E-spor,
Tiyatro, Alışveriş

Yaratıcı Paraları

Deneyim
Keşfetme
Yaratıcı
Ekonomi

Topluluk
Denetimleri
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Hesaplama
Merkeziyetsizleşme

Programlanabilirlik Katmanı

İnsan
Arayüzü

İşlem Katmanı
Uçtan Uca Ağlar

Altyapı

Kaynak: Grayscale Metaverse Report

da etkiledi. Hem sanal evrenleri oluşturan ve kullanımına aracılık
eden yazılım ve donanım üreticilerine doğrudan yatırımlar arttı
hem de metaverse odaklı yatırım fonları çıkarıldı. Önümüzdeki dönem sanal evrenler odağında yeni yatırım ürünleri de karşımıza çıkacaktır; ancak sanal evrenlerin kullanımı arttıkça geleneksel yöntemler yerine ilişkili olan DeFi ürünleri daha fazla talep görecektir.
Sanal evrenler, kendi ekonomisini ve ekosistemini çok hızlı ve güçlü bir şekilde oluşturuyor. Bu değer zinciri içerisinde altyapıdan,
deneyim tasarımına pek çok farklı başlıkta yaklaşım değişiklikle-

Kaynak: Building the Metaverse, Jon Radoﬀ

Reklam Ağları, Sosyalleşme,
Kürasyon, Derecelendirme,
Mağazalar, Aracılar
Tasarım Araçları, Varlık
Pazarları, İş Akışı, Ticaret
3D Motorlar, VR/AR/XR, Çoklu
Görev Yapma, Kullanıcı
Arayüzü, Coğrafi Mekansal
Haritalama
Uç Bilişim, AI Araçları,
Mikroservis, Blok Zinciri
Akıllı Gözlük, Mobil, Giyilebilir
Teknolojiler, Dokunma,
Hareket, Ses ve Sinir
Teknolojileri
5G, WiFi 6, 6G, Bulut, 7nm ila
1,4nm, MEMS, GPUʼlar,
Materyaller

eserlerinden ses efektlerine, oyun geliştirmeden küçük sanal evren eklentilerine ve video içeriklere kadar- ya da “Play to Earn” modelinde zamanını bir oyuna veya sanal evrene yatıranlar, yapmak
istedikleri işi yaparak maddi karşılığını alıyor. Elbette içerik oluşturucular için araç ve eğitim geliştirenler de pastadan önemli bir pay
alacaktır.
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Çalışansız Organizasyonlar

araya geldiği ve değer ürettiği, kadrolu çalışan kavramının ortadan
kalkmaya başladığı, sıfır çalışanlı işletme modelleri benimsenmiş
olacaktır. Bununla birlikte merkeziyetsiz otonom organizasyonlar
(DAO) ve kripto finans ekosistemi, derinden değişecek iş yapış modellerinin yanında, çalışma karşılığı elde edilecek varlık türlerini de
salt ücret olmaktan çıkaracaktır.

Yakın döneme kadar bir firmaya bağlı olmayan bireysel serbest çalışanlar ile iş yapmak, pek çok kurum için tercih edilen bir yöntem
değilken, son yıllarda cazip gelen bir yaklaşım halini aldı. Pandemi
ile frekansı artan çeviklik ihtiyacı ve belirsizlik ortamında finansal
yönetimin zorlaşması, şirketleri daha az çekirdek çalışan kadrosu
etrafında konumlanan geçici çalışma takımları ile iş yapma modeline ısındırdı. Bunun yanında dijital teknolojilerin kullanımı,
eskiden sadece büyük şirketlerin elinde olan geniş bilgi birikimi,
yetenek havuzu ve finansman imkanlarını, küçük şirketlerin de erişimine sundu ve küçükleri büyüklere karşı güçlü hale getirdi.

Akıllı Şehirler ve İşletmeler
Şehirlerin geleceğinde, akıllı şehirlere dönüşmek artık “yapılsa iyi
olur” yaklaşımından, “yapılması zorunlu” dönemine geçiyor. Bununla birlikte, akıllı şehir çalışmalarında teknolojiyi önceliklendiren ve sınırlı kazanımla yeni teknolojileri deneysel uygulamalarla
hayata geçirme yaklaşımı yerini, özellikle pandemi sonrası dönemde şehrin sakinlerini odağa alan, kapsayıcı, kanıta dayalı çözüm
üretme ve yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalara bırakacaktır.
Şehir yöneticileri, şehir bütçelerinde yaşanan finansal zorlukları
aşmak için akıllı şehir çalışmalarında, akıllı işletmeler ile kuracakları iş birlikleri vasıtasıyla gelir getiren hizmet modeli fırsatlarına da
yoğunlaşacaktır. Şehrin sakinleri, yöneticileri ve kar amacı gütmeyen kurumların birlikte oluşturduğu, birlikte karar aldığı, kültürel,
ekonomik ve ekolojik yaşama birlikte katıldığı “Açık Şehir” modeli
de önümüzdeki yıllarda yaygınlaşacaktır.

Duruma bir de çalışanlar tarafından bakınca, kariyer artık şirketlerin tanımladığı bir kavramdan daha çok, bireylerin yetenek seti,
deneyim ve iş çevresi oluşturması ile ilişkilenmeye başladı.
Bu resme baktığımızda, 2030’lu yıllara yaklaştığımızda, farklı konularda uzman yetenekli bireylerden oluşan serbest takımların bir
Merkezi Organizasyon ve Merkeziyetsiz Organizasyon
Merkezi Organizasyon

Merkeziyetsiz Organizasyon

Ağ ile ilgili kararları belirli üyeler verir

Token sahibi herkes karar verebilir

Çalışma sözleşmeleri, ait oldukları
ülkenin hukuki sistemi tarafından
yasal olarak uygulanır

Bireyler kendilerinin belirlediği,
bağlayıcı olmayan bir sözleşmeye
göre hareket eder

Bireyler arası yukarıdan aşağı
hiyerarşi bulunur

Her kullanıcı birbirinden bağımsız
çalışır

Akıllı şehir çalışmalarının hızlanmasında 5G altyapısının yaygınlaşması hala bir gereklilik olarak duruyor. Veri yönetimi ve analizi, bu
verilerin toplanması için gerekli yeni nesil sensörler, yapay zeka,
gizlilik ve güvenlik konuları da yapılacak uygulamalarda öne çıkan
diğer başlıklar olacaktır.

Kaynak: Decoding Decentralized Autonomous Organizations (DAO), BlockchainSimplified
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Elektronik
sağlık kayıtları
(EMR)
Yangın
sensörleri

Akıllı
evler

Akıllı
Giyilebilir
sağlık
sindirilebilir sensörleri
ve vücuda
yerleştirilebilir
teknolojiler

Trafik
yönetimi
sensörü
Arttırılmış
ve sanal
gerçeklik

Su
sensörleri
Çevre
sensörleri

Yapay zeka etkin
Araç içi
mantıksal analiz
bilgi-eğlence
çözümü
Güvenlik
sistemleri
kamerası
Dronelar ve
otonom
araçlar

Akıllı Fizilsel Altyapı
Akıllı Sensörler ve Cihazlar
İletişim ve Ağ Katmanı
Güvenlik Katmanı
Veri Alımı ve Düzenleme Katmanı
Uygulama, Mantıksal Analiz ve Arayüzler
Kaynak: Road to sustainable smart cities: Challenges, opportunities and emerging trends - KPMG
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bilir bir gelecek için çevre ile uyumlu hareket etmek, önümüzdeki
birkaç yıl hem bireylerin hem de kurumların ajandasında öncelikli
sıralarda yer alacaktır.

Sosyal Ağ Olarak Genel Merkezi Kullanma Yöntemi
Proje ofisi

Sosyal Ağ olarak
kullanılan
genel merkez

Ev ofisi

Talep üzerine
yapılan
toplantılar

Uydu ofisler

Pandemi döneminde yaşanan kapanmalarda, lokasyonlar arasındaki insan hareketliliğinin azalması, tüketim alışkanlıklarının
ve beklentilerin değişmesi ile karbon salınımı oranında yaşanan
düşüşler ile elde edilen kazanımların nasıl korunacağına odaklanmak gerekecektir. Sürdürülebilir çevre gerekliliklerine uyum,
bugünkü alışkanlıkların önemli ölçüde değişmesi anlamına gelecek, “adaptasyon” bireyler ve kurumlar için fark yaratacak yetkinlik
olacaktır.

Ortak
çalışma
alanları

Kaynak: A Framework for the Future of Real Estate, World Economic Forum

Şehirlerde yaşayanların ve akıllı şehir uygulamalarının en çok yoğunlaştığı konuların başında ise mobilite geliyor. Büyük şehirlerde
her gün milyonlarca insanın işe gitmek için yer değiştiriyor olmasından dolayı bu konu öncelik listesinde ilk sıralarda yer almaya
devam edecek ve ulaşım araçlarının optimizasyonu, çeşitlendirilmesi gibi konular üzerine yapılan çalışmalar artacaktır.

Karbon ayak izi ve su ayak izi takipleri ile birlikte, karbon negatif
olmak, kurumların gelecek planlarını şekillendirecek ve sürdürülebilir şirketlerin rekabette öne çıkmasını sağlayacaktır. Gıda güvenliği, biyoçeşitlilik ve atık yönetimi de sürdürülebilir çevre çalışmaları içerisinde 2022-2030 döneminin en çok gündeme gelecek
başlıkları olmaya aday.

Hibrit veya uzaktan çalışma modellerini destekleyen işletmelere
ek olarak, ülkeler de Barbados’un uzaktan çalışma vizesi ile Bermuda’nın dijital göçebe programı gibi şehir ekonomisine katkı
sağlayacak uygulamaları devreye alacaktır. İşletmelerin ofis yaklaşımları da ekonomik koşullar çerçevesinde, insanı odağa alarak
değişmeye devam edecek ve sürdürülebilir şehirlerin ve işletmelerin oluşmasına katkı verecektir.

Ulaşımdan Kaynaklanan Küresel CO2 Salınımı
CO2 değerinin toplam 3 milyar tona ulaştığı 2018ʼde ulaşımdan kaynaklanan küresel salınım
rakamlarına dayanmaktadır. Ulaşım, enerjiden kaynaklanan CO2 salınımının %24ʼünden
sorumludur.
Ulaşımın neden olduğu salınımın %74,5ʼi
karayolu taşıtlarından kaynaklanmaktadır

Sürdürülebilirlik ve Çevre
2020 yılından 2021’e geçerken toplumların beklentisi, pandemiyi
geride bırakıp “normal” hayata geri dönmekti; ancak öyle olmadı.
Hem pandemi varyantlar ile devam etti hem de küresel ısınma ve
iklim değişikliğinin etkisi altında dünya genelinde çok büyük yangın, sel ve deprem gibi doğal afetler yaşamı derinden etkiledi. Global krizlerin yaşandığı bu dönemde artan farkındalık ile sürdürüle-

Karayolu (nakliye)
Karayolu (yolcu)
Hava yolu Deniz yolu
(arabalar, motorlar, otobüsler ve taksiler (kamyonlar ve tırlar dahil) %11,6
%10,6
%10,6
dahil) %10,6
Demir yolu %1
Diğer
(ağırlıklı olarak yağ, gaz, su, buhar ve
diğer materyallerin borular yoluyla taşınması)
%2,2
Kaynak: Cars, planes, trains: where do CO2 emissions from transport come from?
https://ourworldindata.org/co2-emissions-from-transport - Our World In Data
%81ʼi yolculardan, %19ʼu nakliyeden
Yolculardan kaynaklanan emisyonun
%60ʼı uluslararası, %40ʼı ise yurt içi
uçuşlardan kaynaklanır
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GEÇİM KAYNAKLARI

DAYANIKLILIK

GIDA GÜVENLİĞİ

DOĞRUDAN: GIDA OLARAK KULLANILAN BİYOÇEŞİTLİLİK

Evcilleştirilmiş

Yabani
KARASAL
BİTKİLER

9 tanesi mahsul üretiminin üçte ikisini karşılayan yaklaşık 6000 tür
Binlerce farklı tür (tam sayı bilinmiyor), yerel çeşit ve ekim çeşidi
(gen bankarında saklanan 5,3 milyona yakın numune)

İnsanlar tarafından yiyecek olarak kullanılan
1160ʼtan fazla yabani bitki türü

KARASAL
HAYVANLAR
8 tanesi insanların gıda kaynağının %95ʼinden fazlasını oluşturan
40ʼtan fazla kuş ve memeli türü
Yaklaşık 8800 cins (her türün içinde farklı nüfus)

İnsanlar tarafından yenilen en az 211 böcek, 1600 kuş,
110 memeli, 140 sürüngen ve 230 amfibi türü

SU HAYVANLARI VE
BİTKİLERİ
10 tanesi üretimin %50ʼsini oluşturan, su ürünleri yetiştiriciliğinde
kullanılan 700ʼe yakın tür.
Tanınmış birkaç ırk (her türün içinde farklı nüfus)

Küresel balıkçılık sektörü tarafından yakalanan 1800ʼden fazla balık
kabuklu, yumuşakça, derisi dikenli, selentere ve su bitkisi türü.
Üretimin %28ʼini oluşturan 10 tane tür/tür grubu

MİKROORGANİZMALAR
VE MANTARLAR
Fermantasyon gibi gıdasal işlemler için vazgeçilmez binlerce mantar
ve mikroorganizma türü
Ticari amaçlarla yetiştirilen 60 yenilebilir mantar türü.

1154 yenilebilir yabani mantar türü ve cinsi

Dolaylı: Gıda üretimi için gereken koşulları yaratan biyolojik çeşitlilik
TÜRLER VE
EKOSİSTEMLER
Binlerce polen taşıyıcısı türü, zirai ajanlar, doğal haşere düşmanları,
azot bağlayıcı bakteriler ve evcil türlerin yabani akrabaları

Gıda güvenliği için önemli olan çeşitli türlere yaşam alanı ve diğer ekosistem
özellikleri sunan deniz yosunu çayırları, mercan resifleri ve mangrovlar gibi
ekosistemler, yaşam alanı sağlayan diğer sulak alanlar, ormanlar ve otlaklar

Kaynak: Living Planet Report 2020, WWF
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Web3’ün Kazananı
Kimler Olacak?

ki bu dönem Web’in salt-okunur olduğu, Web1.0 olarak anılıyor.
2004, 2005 yıllarına geldiğimizde sosyal medya, bulut bilişim ve

Bilgisayar mühendisliği okumaya başladığım 1997 yılında okulumuzun laboratuvarına gittiğimde web sayfalarını dolaşmak için
Netscape Navigator kullanıyorduk. O zamanlar web sayfalarının
tümü şu anki Wikipedia gibiydi. Yani bunlar genelde sadece okuyabildiğiniz, etkileşime giremediğiniz, içeriğin statik olduğu HTML
sayfalarıydı. Web1.0 her ne kadar açık bir ortam sağlasa da çok
az kişi yeteri kadar teknik bilgiye sahip olup paylaşım yapabiliyor,
içerik üretebiliyordu. Evlerde ise çevirmeli-ağ modemleri ile bizim
jenerasyonun hiç unutamayacağı kendine özgü seslerle online
olabildiğiniz bir dünya vardı. Bağlantı hızları o kadar yavaştı ki; zaten altyapı bu statik sayfaların ötesine geçilmesine pek imkan vermiyordu. Sunucular, belli merkezlere toplanmamış, dağıtık şekilde bulunan, sıradan bilgisayarlardan oluşuyordu. Web’in mucidi
olarak bilinen Tim Berners-Lee’nin bilgisayarındaki “Bu makine bir
sunucudur, lütfen kapatmayınız!” benzeri uyarı etiketleri o zamanlar yaygındı. Değeri ve içeriği web sayfasını geliştiren şirketler sağlıyor, parayı da onlar kazanıyordu. İşte 1990 ve 2005 yılları arasında-

Solda, Tim Berners-Lee’nin Web1.0 Sunucusu
Sağda, Netscape Navigator üzerinde Yahoo.com

mobil teknolojilerin doğması ve artan bağlantı hızları ile birlikte
yeni bir döneme girildi. 2003 yılında Harvard Üniversitesi’nde Facemash ismiyle sadece öğrenciler arasında kullanılmaya başlayan, 2006 yılında ise tüm dünyaya açılma kararı veren Facebook
ile birlikte sosyal medya global anlamda geniş kitlelerle buluştu.
(Aslına bakarsanız Türkiye’de 2003 yılında kurulan Yonja, bu alana
Facebook’tan da önce adım atmıştı ve çok da başarılı olmuştu).
Ardından 2005 yılında YouTube ve 2006 yılında Twitter hayatımıza
girdi. 2007 yılında iPhone’un hayatımıza girmesi ve telekom altyapısındaki GRPS gibi ilerlemeler sayesinde günün her saati online
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olabilir hale geldik. 2008 yılında Apple’ın App Store’u duyurmasıyla mobil uygulamalar hayatımıza girdi. Kullanıcı deneyimini iyileştiren bu mobil uygulamalar sayesinde mobil cihazlarda web kullanımı her geçen gün daha da arttı.

Google ya da Facebook hesabı oluştururken kendi elimizle girdiğimiz kişisel verileri bir düşünelim. İsmimiz, yaşımız, fotoğraflarımız, ilgi alanlarımız, arkadaşlarımız vb. daha birçok bilgi giriyoruz.
Bunun yanısıra bu şirketler bizim sağladığımız bu bilgiler dışında
da birçok bilgiyi “bizden habersiz” topluyorlar. Örneğin Google, çerezler ya da kendi ürün ve servisleri aracılığı ile Chrome üzerinde
gezindiğimiz sitelerin tarihçesini, kullandığımız cihazları, uygulamaları, Google.com’da yaptığımız aramaları takip ediyor. Aslında
buna biz bu sitelere üye olurken çoğu zaman okumadığımız hüküm ve şartları kabul ederek izin veriyoruz. Amerikalılarla 2019 tarihinde yapılan bir araştırmaya göre bu politikaları genelde okuduğunu söyleyenlerin oranı %22 seviyesinde. Benzer durum çerezler
için de geçerli. Çoğu zaman tümünü kabul et seçeneğine tıklayıp,
bir an önce o can sıkıcı pencereden kurtulmak istiyoruz.

Web2.0 - iPhone 3GS üzerinde çalışan
Facebook mobil uygulaması

Artık kullanıcılar web sayfalarındaki statik
bilgiyi sadece tüketmiyor, teknik bilgiye ihtiyaç olmadan rahatlıkla içerik oluşturabiliyordu. Diğer bir deyişle, Web1.0’daki salt-okunur yapı yerini oku-yaz yapıya bırakmıştı.
Bir diğer dönüşüm bulut bilişimle yaşandı.
Normal bilgisayarlardan oluşan sunucular,
silolar halinde veri merkezlerinde bulunan özelleşmiş güçlü sunucularla değişti. Dağıtık yapı yerini merkezi yapıya bıraktı. İşte 2005
ve günümüz arasındaki dönem de Web2.0 olarak anılıyor. Peki Web2.0’deki problem neydi de artık Web3.0 konuşuyoruz? Web1.0’de
içeriği üreten ve parayı kazananların web sayfalarını geliştiren şirketler olduğunu yazmıştık. Web2.0’de ise içeriği üretenler kullanıcılar olmasına rağmen kazançta aslan payı teknoloji devlerinin oldu.
Bu şirketler, hem bizim ürettiğimiz içerik üzerinden hem de bizim
onlara farkında olarak ya da olmayarak paylaştığımız kişisel bilgiler üzerinden para kazanarak dünyanın en büyük şirketleri haline
geldiler. Bu yazıyı yazdığım an itibari ile piyasa değeri açısından
Google Dünyanın en büyük 3., Meta (Facebook) ise 7. sırasında bulunuyordu.

2021'de İnternette Bir Dakika

İnternette bir dakikada oluşturulan tahmini veri miktarı
28.000 abone
izliyor

2 milyon görüntüleme

695.000 hikaye
paylaşıldı

1,6 milyon ABD doları
çevrimiçi harcandı

9.132 bağlantı
yapıldı

60 Saniye

69 milyon
mesaj gönderildi

197,6 milyon
E-posta gönderildi

5.000
indirme
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verebileceğini düşünmek hayatın gerçekleriyle bağdaşmıyor. Klişe
bir tabirle Web2’de eğer bir ürünü ücretsiz kullanıyorsanız bilin ki
siz ürünsünüz. Farkında olarak ya da olmayarak paylaştığınız kişisel veriler üzerinden bu şirketlere para kazandırıyorsunuz.
Kişisel verilere olan hassasiyetinin her fırsatta altını çizmeye çalışan Apple, iOS 14.5 sürümü ile ATT (App Tracking Transparency)
özelliğini tanıtarak mobil pazarlama dünyasını sarstı. İlk defa bu
sürüm ile birlikte yeni kurduğumuz bir mobil uygulama, kurulu
diğer uygulamalara ilişkin bilgilere erişmek isterse “Ask App Not
to Track” diyalog penceresiyle paylaşım kararını kullanıcıya bırakmaya başladı. Önceden bu ayar size sorulmadan otomatik olarak
aktif varsayılıyordu. Flurry Analytics’in yapmış olduğu araştırmada
karşısında bu soruyu bulan kullanıcıların sadece %23’ünün bunu
kabul ettiği görülmüş. Benzer uygulamayı Google’ın yapıp yapmayacağı merak konusu. Karşımıza çıkan reklamlardan, gelen spam
e-postalarından ve telefon aramalarından her gün daha fazla rahatsız olur hale geldik. Bir yerde ilgi gösterdiğimiz bir ürünün ziyaret ettiğimiz farklı web sitelerinde ve farklı uygulamalarda karşımıza çıkması şaşırtmaz hale geldi. Üstüne üstlük, güvenip verilerimizi
emanet ettiğimiz bu şirketlerin hacklendiği haberleri gitgide sıklaşmaya başladı. Sadece geçtiğimiz sene Amerika’da yaklaşık 4000
veri ihlali sonucunda 37 Milyar kullanıcı kayıt satırı ortalığa saçıldı.
Apple’ın ATT adımı kullanıcıların veri gizliliği talebini adresleyen
doğru ve cesur bir adım olsa da hala gidilmesi gereken çok yol var.

Web2 şirketlerinin farklı yöntemlerle elde ettikleri bu kişisel bilgiler,
Facebook örneğinde olduğu gibi, firmalara hedefli reklam yaptırmak için bulunmaz bir ortam hazırlıyor. Reklam vermek isteyenler
yaş, cinsiyet, lokasyon, eğitim seviyesi, dil gibi 98 farklı veriyi kullanabiliyor. Bu veri noktaları arasında bu kişi uzun mesafeli ilişki mi
yaşıyor? Yeni bir eve mi taşındı? Çocuk mu bekliyor? Politik görüşü
ne? Tatile nereye gidiyor? gibi daha detaylı bilgiler de yer alıyor.
Web2 şirketleri bu verileri kendi platformlarında kullanmak dışında, partnerleri de paylaşıyor. Amerikan seçimlerinde kamuoyunu
etkilemek için Facebook verilerini kullanan Cambridge Analytica
firmasını sanırım hepimiz hatırlıyoruz.
Ancak şu da bir gerçek ki; Web2.0 şirketleri hiç bir zaman kâr amacı
gütmeyen şirketler olduğunu iddia etmedi. Hepsi binlerce çalışanına maaş ödüyor, altyapılarına milyarlarca dolar harcıyor. Örneğin Facebook’un 2022 yılında $34 Milyar capex harcaması yapması
bekleniyor. Her ne kadar biz kullanıcılar olarak verilerimizin kullanılmasına kızsak da bu şirketlerin bu hizmetleri bize “bedava”

Kullanıcıların bir başka önemli talebi ise, oluşan kazancın şirket
ve kullanıcı arasında daha adil paylaşılmasıdır. Creator ekonomi
her geçen gün büyüyor, artık milyonlar bu işi geçim kaynağı olarak
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görüyor. Pandemi etkisiyle 2020 yılında içerik üreticilerin sayısında
patlama yaşandı, bu büyüme 2021’de de devam etti ve bir önce
yıla göre %48 arttı. Kullanıcılar paylaştıkları veriden ve ürettikleri
içerikten oluşan gelirin büyük kısmının şirketlere gitmesini değil,
daha adil paylaşılmasını talep eder hale geldi. Açık ve dağıtık bir
sistem üzerinde, gerçek veri sahipliğinin kullanıcıda kaldığı ve kullanıcın kendi rızasıyla paylaştığı veriler/içerik karşılığında sistemin
şoför koltuğuna oturarak kazanç sağladığı bir sistem kulağa nasıl
geliyor? Web3.0’a hoş geldiniz.

deneyimi sağlayan modern teknolojileriyle birleştiriyor. Peki bu
nasıl mümkün oldu? Son on yıla baktığımızda gündelik kullandığımız bilgisayarların işlemci güçlerinde dramatik artışlar meydana
geldiğini gördük. Alışageldiğimiz zengin kullanıcı deneyimlerini
sunan uygulamalar direkt olarak bu cihazlar üzerinde çalışabilir
hale geldi. Bu da Edge Computing ve Serverless Computing’in
önünü açtı. Sanıyorum yukarıdaki birkaç cümle içinde geçen; aracısız, dağıtık, açık, sunucusuz gibi kelimeler Web3.0’ün altında yatan en temel teknolojiyi barizce ortaya koyuyor. Evet doğru tahmin
Blockchain’den bahsediyoruz.

Web 3.0
Bilgi Ekonomisi

Platform Ekonomisi

Jeton Ekonomisi

Web 1
Oku

Web 2
Oku
Yaz

Web 3
Oku
Yaz
Uygula

Blockchain, kullanıcıların direkt olarak birbirleriyle sunucu, aracı
ya da güven otoritesine ihtiyaç olmadan etkileşim kurabilmesine
imkan sağlayan, herkesin erişebildiği ama hiç kimsenin sahibi olmadığı özel bir bilgisayardır.
Bu noktada güven unsurunun tesis edilebilmesi kritiktir, ancak bu
şekilde sırf bu amaçla araya yerleşmiş noter vazifesi gören aracılar ortadan kaldırılabilir. Geçmişte güven unsuru sosyal anlamda
zamanla oluşan bir olgu iken günümüzde güven tesisinden kurumlar sorumludur. Blockchain ise güven unsurunu ağdan ağa
değişmekle birlikte proof-of-work, proof-of-stake gibi farklı yöntemlerle kripto ağlar üzerinde matematiksel olarak güvence altına
alır. Ethereum gibi akıllı kontrat Blockchain ağları, “programmable
trust” ile güven unsurunu kurumlardan bireye yukarıdan aşağı değil, bireylerden/yazılımlardan başlatacak şekilde aşağıdan yukarıya doğru tesis eder. Ethereum kullanıcıları tarafından sahip olunan
ve işletilen global dağıtık bir bilgisayardır.

Web3.0’ü konuşuyor olmamız Web2.0’nin sonunun geldiği anlamına gelmiyor. Ancak Web3.0 uygulamalarının da hızla geniş kitlelere
yayıldığını görüyoruz. Bu uygulamalar, “açık”, “aracısız”, “trustless-izine gerek duymayan” ağların oluşumunu sağlıyor. Web3, Web2
ve Web1’in en iyi yanlarını bir araya getirip yeni bir web kavramı
oluşturuyor. Web1’in dağıtık yapısını, komünite tarafından yönetilir şekilde yeniden tanımlıyor ve bunu Web2’nin zengin kullanıcı
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“Facebook ile Giriş”, “Google ile Giriş” gibi sosyal login yöntemleri
çıksa da bu yine merkezi bir şirkete güvenmemizi gerektiriyor ve
aslında tek noktaya olan bağlılığımızı artıyordu. İşte Web3 bunu
değiştirmeyi vadediyor. Kullanıcılar tüm bilgilerini cüzdanda “wallet” tutuyor ve farklı tüm servislere bu cüzdanını kullanarak ulaşabiliyorlar. İhtiyacımız olan şey, herhangi bir merkeze bağımlı
olmayan yani dağıtık, kontrolü tamamen bizde olan ve güvenli
bir kimlik doğrulama mekanizmasıdır. Ethereum Blockchain üzerinde özel anahtarlarımızı üretip kolayca yönetebileceğimiz MetaMask, WalletConnect, Coinbase Wallet gibi cüzdanlar artık tek
bir cüzdanla tüm Web3 servislerine erişimi mümkün kılmaktadır.
MetaMask’ın Nisan 2021 ile Kasım 2021 tarihleri arasında kullanıcı
sayısını %420 artırıp 21 Milyona çıkarması, Web3’ün gelişim hızını
da ortaya koymaktadır. Web3 servisleri, cüzdanımızda verinin her
zaman tek ve en güncel haline, bizim özel anahtarlarımız aracılığı
ile izin verdiğimiz kadarına erişebilmektedir. Diğer yandan cüzdan
yaklaşımının sorunlarından biri, oluşan cüzdan adreslerinin çok
uzun ve karmaşık olması sebebiyle okunması ve paylaşılmasının
kolay olmamasıdır. Ancak bunu da ENS projesi adreslemektedir.
Cüzdan adreslerinize .eth uzantılı isim almak istiyorsanız Ethereum Name Service (ENS) servisini kullanabilirsiniz.

Güven Unsurunun Sağlanması

Social

Instutional

Programmable

Geçmiş

Şu an

Gelecek

Güven unsurunun tesisi
Diğer yandan geleneksel sunucular, kullanıcıların verilerini emanet ettiği üçüncü partiler tarafından yönetilen, zaman zaman çökme ve hack edilebilme riski taşıyan bileşenlerdir. Belki de tarihte
ilk defa Blockchain üzerinde koşan uygulamaların hiç bir zaman
çökmeyeceği, dağıtık, tutarlı ve ülke sınırlarına bağımlı olmayan
bir deneyim sunmasını mümkün kılmaktadır. Kısacası Web3, Blockchain teknolojisine dayanan, sahipliği kullanıcılarında olan ve
token’larla orkestrasyonu sağlanan yeni Internet’tir. Web3’de sahiplik ve kontrol dağıtık durumdadır. Kullanıcılar tokenlara sahip
olarak Internet hizmetlerinin parçalarına sahip olabilirler.

Web3’ün gizlilik anlamında getirdiği önemli teknolojilerden biri de
ZKP (zero-knowledge proofs) dir. Çok kısa özetiyle ZKP “Bildiğiniz
bilgiyi bir başkasına bilgiyi ona vermeden nasıl ispat edersiniz?“
sorusuna cevap verir. Blockchain ağına dahil olan tarafların işlem
ayrıntılarının hiçbirini görmeden onlara güvenmesini ve onay vermesini sağladığı için gizliliği korur. Detayına bu yazıda girmeyeceğim bu konuyu yakın takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum.

Web2, kullandığımız her servis için bizden ayrı ayrı kullanıcı adı, şifre ve profil bilgileri oluşturmamızı istedi. Ancak her seferinde ayrı
hesap yaratmaktan, şifreleri birbirinden farklı ve karmaşık oluşturmaktan, benzer formları tekrar doldurmaktan, hepimiz yorulduk.
Kimi zaman kayıt formunu doldurmak istemediğimiz ya da üşendiğimiz için servisi kullanmak istesek bile yolumuzu değiştirdik.
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Web3’ün temel prensiplerini toparlayacak olursak:
• Sistem, köşe başlarını tutan otoritelere ihtiyaç duymadan dağıtık olarak çalışır.
• Güven unsuru, kişi ve kuruluş değil kripto ağlarda matematiğin kendisidir.
• Yönetim bir kişi veya şirketin elinde değil, komünitededir.
• Ağ üzerinde izin almaya gerek olmaksızın hizmetler kullanılabilir.
• Kimse sizi bloklayamaz, sansürleyemez, erişiminizi engelleyemez.
• Ödemeler token’lar aracılığı ile yapılır.
• Akıllı kontrat protokolleri ile hemen her türlü uygulama programlanabilir.
• Kazanç, üretene gider. Bu bir uygulama geliştirici ya da içerik
üreticisi olabilir.
Web 1.0

Web 2.0

Web 3.0

Salt Oku

Oku Yaz

Oku-Yaz-Sahip Ol

Ürün Onların

Ürün Sensin

Ürün Senin

Altyapı

Kişisel Bilgisayarlar

Bulut,Mobil

Blockchain

Kontrol

Dağıtık

Merkezi

Dağıtık

Organisazyon

Şirketler

Platformlar

Ağlar

Etkileşim
Ürün

İkame edilemez eşsiz token’lar olarak Türkçe’ye çevirebileceğim
NFT’ler (Non-Fungible Token), dijital bir sahiplik sertifikası görevi
görürler ve Web3’ün “kazanç üretene gider” iddiasını pekiştirirler.
Örneğin NFT’ler sayesinde sanatçılar, ürettikleri dijital sanat eserleri karşılığında direkt kazanç sağlarlar. Bunlar, sanat eseri olabileceği gibi fotoğraf, kod, yazı, oyun objesi, yönetim yetkisi gibi
herhangi bir dijital varlık olabilir. Bu dijital varlıklar sadece eşsiz
ve koleksiyonu yapılır olmanın ötesine geçip Metaverse’lerde kullanılabilir ve iş gören nesneler olduklarında tablo daha da ilginç
bir hale gelmektedir. Örneğin, bir Metaverse olan Decentraland’de
sanal bir dükkan geçen ay $2,4M’a alıcı buldu. Bir başka Metaverse
olan Sandbox’ta en “kıyıda köşede kalmış” bir gayrimenkulün fiyatı $25K’dan başlıyor. Dünya devi Facebook’un büyük ses getiren cesur adımıyla ismini Meta’ya çevirmesi gelecekte bizi nasıl bir dünya
beklediğine ilişkin ipuçları veriyor.
NFT olmayan token’lar, yani standart bir değer taşıyan ve birbirinin
yerine geçebilir token’lar Web3’ün bir başka aktörüdür. Örneğin bir
gram altını başka bir gram altınla değiştirebilirsiniz ya da 1 Bitcoin
başka 1 Bitcoin ile aynı değerdedir ve yer değiştirebilir. Bir diğer deyişle kriptoparalar Web3’de yerini ödeme aracı olarak bulmaktadır.
Bir diğer önemli başlık ise DeFi’dir. Web3’ün aracısız, dağıtıklık
prensibinden yola çıkarak finansal ürün ve hizmetleri bankalar olmadan sağlamayı hedefleyen DeFi uygulamalarının sayısı çığ gibi
büyümektedir. Özellikle de işlem masraflarının (gas fee) yüksek
olduğu Ethereum akıllı kontrat protokolünün yerine Solana, Avalanche, Cardano gibi daha hızlı ve masrafsız protokollerin yaygınlaşması DeFi’de büyük bir atılım yaratmaktadır. Buna göre DeFi uy-

Peki bu prensiplerle hangi tip teknoloji ürünleri hayat buluyor, bir de onlara bakalım:
• Dijital varlıklar ve NFT’ler
• DeFi (Merkezi olmayan Finans)
• Token’lar
• Blockchain platformları
• DAO (Merkezi Olmayan Otonom Organizasyonlar)
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gulamalarında saklı bulunan toplam para miktarı (TVL) 1 Haziran
2020’de $1 Milyar iken, 25 Kasım 2021 tarihi itibari ile tam 270 kat
büyüyerek $270 Milyara ulaşmış durumdadır.
DeFi Uygulamalarında Saklı Bulunan Toplam Para Miktarı
266,91 Milyar $

21 Kasım 2021





----------------------------------------------------------------------------------------------  












Toplam Kilitli Değer (USD)

$273.81 Milyar $





Değişim (24s)

-4.75%







Eğri Hakimiyeti

8.04%

bağlamaktadır. Fakat Web3 burada farklı bir yaklaşım getirmektedir. Kazanç, merkezi şirketlere gitmek yerine uçlarda yer alan ağı
oluşturan kullanıcı/geliştiricilere dağılır. Bu sebeple, Web3, kullanıcıların uygulamanın gerçek sahipleri yani hissedarları olarak uygulamanın büyümesine katkı sağlamalarını bekler. Sonuç olarak
büyüme için en çok bel bağlanan reklamlara olan bağımlılık azalır.
Bunun yerine, token’lar pazarlama aracına dönüşür. Her kim token’a sahipse o işin maddi riskini taşıdığından, uygulamanın savunucusu olur. Token’ların adil dağıtımı Web3’de kritik bir konudur.
Hakiki bir komünitenin yeşermesi, ancak sahiplik haklarının ağı
oluşturan insanların çabalarına paralel hakkaniyetle dağıtılmasıyla oluşur. Bunun en iyi örneklerinden biri Bitcoin’dir. Trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşan bu ağ, büyük ölçüde katılımcıları tarafından
sahiplenilmiş, her platformda savunulmuş ve sonucunda bu büyüklüğe ulaşmıştır.

Web3 hakkında bahsetmemiz gereken bir diğer aktör ise DAO’lardır. DAO’ları katılımcıları tarafından yönetişim token’ları aracılığı
ile yönetilen dijital kooperatiflere benzetebiliriz. Örneğin bu kooperatiflerden birisi olan ConstitutionDAO, ünlü açık arttırmacı Sotheby’s in Amerikan Anayasası’nın ilk kopyası için yapılan açık arttırmasına katıldı. ConstitutionDAO, ödeme aracı olarak kullandığı
$PEOPLE token aracılığı ile 17.000 ‘den fazla katılımcısından kişi
başı ortalama $206 toplamasına rağmen, açık artırmayı kaybetse
de dijital kooperatiflerin ileride ne kadar güçlenebileceğine ilişkin
ipuçları verdi.
Biraz da Web3’de birim ekonomisini inceleyelim. Web2 şirketlerinin iş modellerinin reklam gelirleri üzerine kurulduğundan bahsetmiştik. Benzer şekilde Web2 startup’ları da büyüyebilmek için ihtiyaç duydukları yeni kullanıcıları elde edebilmek için reklamlara bel
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Gelin biraz örneklerle açıklamaya çalışalım. Sosyal medya platformları olan Facebook, Instagram ve TikTok içerik üretenlerle
hiçbir gelirini paylaşmadı. Bu orana kesim oranı dersek, bu oran
%100’dü. Aksine Web3 sosyal platformları olan Rally, Mirror ve
BitCloud da kesim oranı %10’un altında, yani oluşan her 100 birimlik kazancın 90 birimi içerik üretene gidiyor. Bir başka örneği
de oyun sektöründen verelim. Oyuncular, oyun oynayıp network
etkisi ile büyük değer oluşturmalarına rağmen gelirden hiç pay
almıyorlar. Bunu değiştirenlerden biri Web3 oyun platformu Axie
Infinity. Vietnamlı Sky Mavis stüdyoları tarafından geliştirilen bu
oyun firması, oluşan kazancın sadece %4,25’ini kesip, geri kalanını oyunculara geri dağıtıyor. Oyunlardan elde edilen kazanç peer-to-peer diğer oyuncuları fonlamak için kullanılıyor. Hatta öyle
ki CNBC’in haberine göre Filipinler’de birçok insanın ana geçim
kaynağı olmuş durumda. Son örneğim ise telekom sektöründen
olacak. Helium, kullanıcılarını evlerine kurdukları Hotspot adı verilen bir cihaz üzerinden radyo haberleşmesi ile Blockchain ağına
dahil ediyor. Bu sayede merkezi bir telekom şirketine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak, IoT cihazları için Internet sağlıyor ve oluşan
kazanç kullanıcılar tarafından paylaşılıyor. Bu gibi örnekleri yakın
zamanda çok daha fazla duyacağız.
Amazon‘un kurucusu Jeff Bezos ‘un 2012 yılında söylediği “Sizin
kâr marjınız benim fırsatımdır.” sözünü günümüze “Web2’nin kesim oranı Web3’ün fırsatıdır.” diye çevirebiliriz. Şahitlik etmek ve
parçası olmak için çok ilginç günlerden geçiyoruz. Web3 hepimiz
için önemli fırsatlar içeriyor, yetenek setimizi Web3’e uygun geliştirip bu dönüşen dünyada dönüşümün öncülerinden olabiliriz.
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MEX Digital Blockchain ve Kripto Para Geliştirici

Madem Toplayacaktık,
Neden Dağıttık?
Blockchain As A Service
(BaaS)

bize altın tepside sunduğu, birçok sektörün işleyişini derinden sarsacak, tabiri caizse altüst edecek bir yenilikti. Peki bitcoin tipi bir
merkeziyetsizliğin altında ne vardı? Ya da beraberinde getirdikleri
nelerdi? Yazımızın bundan sonraki kısmına dayanak olacak bazı
özellikleri, yani blokzincir felsefesinin temelini kısaca ele almakta
fayda görüyorum.
Kriptoloji: Buradaki temel kaygı güven kavramıdır. Ya da güvensizlik. Bu, konuyu ne taraftan ele aldığımıza göre değişiyor. Arkadaşımızın kendi cep telefonuyla çektiği bir fotoğrafı bize göndermesini
istediğimiz bir senaryoyu ele alalım. Bu fotoğrafın bir maddi değeri
yoktur. Dolayısıyla, fotoğraf bize iletildikten sonra her ikimizde de
bir kopyası bulunacaktır. Şimdi aynı senaryoyu, mobil bankacılık
uygulaması üzerinden bize para göndereceği durumda ele alalım.
Para bize ulaştıktan sonra doğruluğundan kesin olarak emin olmamız gereken bir durum söz konusu: Paranın artık arkadaşımızda
olmaması. Peki arada bir kurum yoksa bu bilginin doğruluğunu
blokzincirde teyit edecek güven merkezi kim? Aslında herkes. Bu
da bizi, birazdan ele alacağımız dağıtık yapıya yönlendiriyor.

Bundan 12 yıl önce bitcoin hayatımıza girerken açıkça verdiği bir
mesaj vardı: Merkeziyetsiz bir dünya mümkün. Başta uçtan uca değer transferini merkeziyetsizleştirmek, güvenilir üçüncü paydaşın
varlığını ortadan kaldırmak için tasarlandığı düşünülse de aslında

Dağıtıklık: Blokzincirleri daha kapsamlı ifade edecek bir yapı olarak Dağıtık Defter Teknolojileri (DLT) konsepti gösterilebilir. Ağ üze-
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altına alırsak bir güven ortamı oluşturabiliriz. İlk maddedeki güven
ve güvensizliğin aynı anda bulunmasının asıl mantığı da burada
yatmaktadır. Birbirine güvenmeyen anonim aktörleri, eşitliğin,
dağıtıklığın ve şeffaflığın aynı anda sağlandığı ortamda serbest
bıraktığımızda sistem –teorik istisnaları olmakla birlikte- kandırılamaz bir hal almaktadır. Crypthomatic’te kaleme alınan bir blog
yazısındaki ifade, bu konuda oldukça açıklayıcı. Yazıda blokzincir
üzerindeki işlemlerden şu şekilde bahsediliyor: İşlemler oldukça
güvenli ve dış müdahalelere karşı temelden kapalıyken, aynı zamanda fazlasıyla halka açık (*).

rindeki tüm işlemlerin dağıtık olarak tutulması, tek bir noktaya yapılacak saldırıların başarılı olma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Aynı
zamanda sadece saldırı senaryosunda değil, merkezi yönetilen bir
sistemde oluşacak arıza, kesinti, hata durumunda olduğu gibi sistemin işleyişi sekteye uğramayacak, sistem dağıtık mekanizmanın
diğer birimleri tarafından yürütülmeye devam edecektir.

Tüm bu konuların yanında blokzincir ağlarında, bir de sistem işleyişinin devamlılığını, işlemlerin doğruluğunu ve güvenliği sağlayan
bazı aktörler var. Çoğumuz bunu madenci adıyla bilsek de protokolün teknik işleyişine göre aslında yaptıkları işlerden sadece biri
madencilik. Peki ne yapıyor bu aktörler? Aslında tüm ağa yayınlanmış işlemleri dinleyip kendi tuttukları defter kayıtlarını kontrol edip, ki bu defter kayıtları ağ üzerindeki ilk işlemden itibaren
tüm işlemleri ve kullanıcıların tüm bakiyelerini saklar, onaylayarak

Şeffaflık ve Anonimlik: Bu iki kavramı tek tek ele aldığımızda,
blokzincirin doğasına tamamen ters olsalar da birleştirdiğimizde
blokzincir felsefesinin nerdeyse özünü elde etmiş oluyoruz. Herkesin anonim olduğu bir ortamda hiçbir işlemin doğruluğuna güvenilemeyeceği aşikardır. Ancak anonim kullanıcıların tüm hareketlerini şeffaflaştırıp sistemdeki herkesi buna şahit tutarak kayıt
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kriptografik bir mekanizmayla bunları geri dönülemez şekilde mühürleyip yine tüm kullanıcılara duyurma işinden sorumlular. Tabii
bu işi yaptıkları için ekosistemin kullandığı para birimi kabul edilen
ödül coin’lerin ve her işlem üzerinden küçük bir oranda işlem ücretinin de sahibi oluyorlar.
Buraya kadarki kısma bakarak, blokzincir protokollerinde işlerin
güllük gülistanlık işlediğini düşünmemiz yanlış olmaz. Fakat bu
sistemi ayakta tutabilmek adına karşılaşılan birçok sorun da mevcut. Bu yazı özelinde bu sorunlardan sadece bazılarına değinmemiz daha doğru olacak. Öncelikle, merkeziyetsizliğin getirdiği bir
dağıtık veri yapısı ve tüm verinin çoklanması durumu söz konusu.
Bu da hem çok büyük hem de birden fazla veri depolama alanı
ihtiyacı anlamına geliyor. Üstelik sistem işlemeye devam ettikçe
sürekli olarak veri üretilmekte, bu da depolama alanının genişletilmesi ihtiyacını doğurmakta. Günümüzde sadece bitcoin’in kısaltılmış node boyutunun 350gb olduğunu ve bunun yüzlerce kopyasının dağıtık şekilde saklandığını düşünürsek, sistemin 7/24 ayakta
kalabilmesi için her daim büyük veri depolama alanlarına ihtiyaç
duyuluyor.

bunun için büyük yatırımlar yapmasının ötesinde, bu alanda bile
kripto dünyasından bağımsız bir saklama endüstrisi oluşmakta.
Bir diğer sorun da birden fazla blokzincir protokolünün varlığı ve
her birinin diğerinden farklı özellikleri barındırması. Farklı dilleri
konuşan iki insanın anlaşmaya çalışmasına benzer olan bu durum
da bir blokzincir ağı üzerinde geliştirilen projenin diğer blokzincir
ağlarıyla doğrudan etkileşim içerisine girebilmesini engelliyor.
Bahsi geçen ve benzeri durumlar, özellikle kurumsal işleyişte blokzincir protokollerinin kullanılmasını zorlaştıran faktörler arasında
görülebilir. Bu sorunlar da endüstriyi ister istemez şu soruları sormaya yönlendiriyor: Tüm geriye dönük işlem datasını kendi sistemimde tutmak zorunda mıyım? Hassaslıkla korunması gereken
anahtarları nasıl koruyacağım? Büyük yatırımlar ayırarak geliştirdiğim proje, tek bir protokol içerisine hapsolmak zorunda mı?

Benzer şekilde, kripto ağlara erişim için kullanılan gizli anahtarların saklanması da oldukça hassas bir konu. Blokzincir protokolleri
her ne kadar dış saldırılara karşı katı olsa da kullanıcıların kendi
sorumluluğunda olan gizli anahtarlarını saklama konusu, tüm sistemin en zayıf noktası. Bilinen kripto dolandırıcılıkları ve devasa
kayıpların büyük çoğunluğu, blokzincir ağlarının hacklenmesi üzerine değil kullanıcıların gizli anahtarlarının saklandığı cihazların
hacklenmesi/kaybolması olaylarına dayanıyor. Firmaların sadece

Bu noktada, birçok firmanın yardımına koşan bir konsept ortaya
çıkıyor: Hizmet Olarak Blokzincir ya da daha bilinen adıyla Blockchain As A Service (BaaS). BaaS yöntemi, firmalar adına istedikleri
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Merkezi Mimari

Blockchain As A Service

Sunucu

Sunucu

blokzincir ortamını, kurulumları dahil en baştan oluşturuyor (tabii
mevcut bir ağa entegrasyon da mümkün), ilgili aktörleri oluşturuyor, gerekli güvenliği sağlıyor ve işler halde bir hizmet olarak sunuyor. Genel kullanım olarak API ve servis çağrılarıyla erişilebilen bu
hizmet, kullanıcıya geleneksel ve alışılmış yöntemlerle erişim ve
yönetim imkanı sunarken suyun öbür tarafında hizmet sağlayıcısı,
müşterisi adına A’dan Z’ye bir blokzincir protokolü işletiyor. Yani
kullanıcı her şeyi aynı kullanmaya devam edip hiçbir fark görmezken, yapılan iş servisin arkasında artık dağıtık bir şekilde akmaya
devam ediyor.

zincirin güçlü yanlarını bünyesinde barındırırırken aynı zamanda
istemciye yani müşteriye karşı tek bir servismiş gibi davranıyor.
Blokzincir ağının kurulup işletilmesi veya mevcut bir ağa entegrasyonun yapılması işini de bu karmaşık teknolojiye hakim uzmanlar yaptığı için az önce bahsettiğimiz çekinceler ve kaygılar büyük
ölçüde ortadan kalkmış veya profesyonellere devredilmiş oluyor.
Keyifli ve bilgilendirici bulmanızı umarak kaleme aldığım bu yazı
ile blokzincir dünyasında kısa bir tur attıktan sonra başladığımız
noktaya dönüp başta sorduğumuz ve cevabını artık sizin de bildiğiniz soruyu tekrar soralım: Madem toplayacaktık, biz bu sistemi
neden dağıttık?

Görselde de görüldüğü gibi, geleneksel sunucu-istemci mimarisinde tek merkez varken, dağıtık yani blokzincir mimarisinde her cihaz hem sunucu hem istemci olarak görev almakta. Buradan yola
çıkılarak geliştirilen BaaS ise bu iki mimariyi kombinleyerek blok-

Kaynak
https://www.cryptomathic.com/news-events/blog/how-digital-signatures-and-blockchains-can-work-together
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TÜBİTAK BİLGEM eKimlik ve Blok Zincir Uygulamaları Bölüm Yöneticisi

Türkiye’de Dijital
Kimlik Uygulama
İhtiyacı Nedir?

Sosyal ağlarda ve eğlence amaçlı dijital servislerde, basit seviyede
kullanılan kimlik doğrulama yöntemlerinin, e-ticaret ve e-finansta
bir adım daha ileri seviyede kullanılmaya başlandığı gözlemlenmektedir. Buna en iyi örnek, 2021 yılında BTK ve BDDK’nın çıkardığı müşteri tanıma ve edinim (know your custumer ve onboarding)
yönetmelikleridir. Bu süreçlerde uzaktan kimlik doğrulamada biyometrik unsurlar kullanılmaya başlanmıştır. Yüz tanıma ve video
çekimi ile canlı görüşmede müşteri tespiti yapılması bu alanda
pratik ilerlemelerin olduğunu göstermektedir.

Dijital dönüşümün önemli ve vazgeçilmez yapı taşlarından biri
olan Dijital Kimlik, ilgili teknolojilerin gelişmesi ile günümüzde
daha sık kullanılmaya başlanmıştır. Gerçek ortamda devlet kurumlarının verdiği kimlik kartları, personel ve banka kartları, kullanıldığı elektronik ortamlarda (sanal), kişiye verilen TCNO, ad ve soyad,
mail adresi, doğum tarihi ve biyometrik unsurlar kişinin doğrulanmasında aynı görevi görmektedir. Bu kimlik sıfatları (attributes)
yanında, kişi için oluşturulmuş kimlik güvenekleri (credentials),
elektronik sertifika, mobil kimlik, sanal kimlik ve sözde (pseudo)
kimlikler kullanılmaktadır. Özellikle pandemi döneminde e-ticaret, sosyal ağ kullanımı, uzaktan eğitim ve dijital ortamda eğlence
servislerinin kullanımı dikkat çekici şekilde artmıştır. Toplumda
her kesimden kullanıcılar günlük hayatlarındaki meşguliyetlerinin
önemli bir kesimini elektronik ortamda geçirmektedir. Bu meşguliyetlere iş, eğlence, eğitim ve boş zaman öldürme dahildir.
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nin iyi korunduğundan emin olunması gerekmektedir.
Türkiye, dijital gelişim sürecinde kendi yol haritasını belirlemeli ve
kurallarını kendi kurabilecek seviyeye erişmelidir. Çünkü her şeyin
sanal ortama taşınmaya başladığı bu dönemde, elektronik ortamda hizmetlerin verilmesinde ülke dışından teknoloji ve altyapı
sağlayıcılara asgari ölçüde bağımlı olunması gerekmektedir. Buna
özelikle elektronik ortamda hizmet sağlama platformu olan Google, Meta (Facebook), Yahoo, Yandex, LinkedIn ve benzerleri dahildir. Bunun nedeni, Türkiye’nin dünya genelinde izlediği politik ve
stratejik durumudur. Eğer bu altyapılarda fişin ucu dışarıda olursa
canı sıkıldığında o fişi çekerek tüm ülkenin elektronik ve internet
altyapısını felç edecek hareketi yapan birileri olabilir.
Günümüzde mobilitenin çok artması ve hizmetlerin uzaktan elektronik servislerle verilebilirliğinin geldiği noktada, kimlik doğrulama teknolojileri kullanımının, olması gerektiği seviyede olmadığı
görülmektedir. Her şeyin sanal ortamda başlatıldığı ve sürdürüldüğü bir hayatta, insanlar kimliklerini dijital ortamda edinebilmelidir,
kullanım kolaylığı öncelikli olacak şekilde, tüm dikey ve yatay sektörlerin hizmet akışlarında kullanılabilmelidir.

Türkiye’de insanlar yeniliklere ve sunulan teknolojilere son derece
açık olup çabuk adapte olabilmektedir. Hem finans sektöründe
hem de e-ticarette ve mobil kullanımda Türkiye, Avrupa’daki muadil ülkelerden daha rahat gelişme ve adaptasyon göstermektedir.
Söz konusu alanlarda sunulan hizmetlerin ve servislerin sayısı AB
ülkelerinde sunulandan çok daha fazladır. Toplumun her kesimi
bir şekilde mobil ortamda uygulama kullanmayı öğrenmiş durumdadır. Özellikle sosyal ağları.

Bunun için hem elektronik hizmetleri veren tarafta hem de hizmetleri tüketen tarafta karşılıklı iş birliği ve ortak bir anlayışın oluşması
gerekmektedir. Elektronik ortamda servis veren taraf, genellikle
kanun ve kural koyucu erkin bu işe el atmasını ve koyulacak kurallarla bu ilişkiyi her iki tarafın lehine sonuçlandırmasını istemektedir. Teknoloji geliştiren firmalar da bu iş birliğinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli ürünleri kullanıma sunabilmelidirler. Ayrıca bu
ilişkinin sonucunda hizmet alan tarafın mahremiyetinin ve verisi-

Bu asrın ikinci on yılında (2020-2030) Türkiye gelişmesine paralel
olarak, hem teknolojik anlamda hem de sosyal anlamda, daha iyi
olduğu elektronik ortamda yazılım geliştirme ve kullanma hususunda dünyada bir adım ileriye gidebilir ve gitmelidir. Kullanılabilir, güvenli, gerekli mahremiyeti ve anonimliği teknolojideki gelişmeler ile sağlayan, ademimerkezi dijital kimlik altyapılarını kendi
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ekosisteminde geliştirmeli ve uygulamaya almalıdır.

Sinyal işlemede yapay zeka yöntemlerinin gelişmesi ile yeni çip
teknolojilerinde bu yapay zeka ve derin öğrenme metotlarının gömülerek ve mobil telefonlara kadar yansıyarak, yüksek sinyal işleme ve öğrenme kabiliyetlerinin insanların ellerine verilmesi çok
önemli bir kazanımdır. Bunun yanında mobil telefonlarda ivme
ölçer, jiroskop, manyetometre, GPS, yakınlık sensörü, ortam ışığı
sensörü, barometre, nabız ölçer, parmak izi sensörü ve çok gelişmiş kameralar bulunmaktadır. Tüm bu altyapı, yeni dijital kimlik
doğrulama metotlarının uygulandığı bir platform olabilir.

Örneğin; mobil cihazlarında gerçek ve sanal ortamda lazım olan
kimliklerini, güvenli ve kolay bir şekilde oluşturabilmelidir. Kimlik
doğrulamada kullanılan biyometrik unsurlar klasik anlamda sadece parmak izi ve yüz tanıma ile sınırlı kalmamalıdır. Bunun nedeni,
toplumun her kesiminin dijital ortamları kullanabilme yeteneğinin
gelişme göstermiş olması ve artık insanların kart, tuş takımlı ortam gibi klasik unsurları kullanmak istememesidir. Hatta bilgisayar
ve cep telefonunda, hizmet alımında şifre girmek bile insanların
önemli bir kesimine bir zul olarak gelmektedir.

Bugün biyometrik doğrulamada gelinen noktada, sadece parmak
izi, yüz tanıma değil insanın birçok davranış verisinden (behavioral
biometrics) hareketle, Kimlik Doğrulama ve Anomali Tespit uygulamaları geliştirilmelidir. Bu sayede sürekli kimlik doğrulama (continuous authentication) süreci işletilebilir.
Diğer bir husus ise; elektronik ortamda sürekli servisten servise geçerken kimlik doğrulama ve bu kimlik doğrulama sürecinin hizmet
veren taraflar değiştikçe yenilenme veya tekrarlanma ihtiyacının
olması, ciddi bir sürekli kimlik doğrulama ve kimlik kullanma unsurlarının kullanımını gerektirmesidir. Bunun çözümü de ademimerkezi yapılarda bulunmaktadır. Blok zincir teknolojisinin getirdiği olanaklarla insanlar yaşamları boyunca edindikleri kimlikleri
kendi ortamlarında oluşturabilirler ve gerektiği yerde sistemde
kullanabilirler. Devlet kurumlarının burada gerekli kanun ve yönetmelik çıkarmaktan başka bir görevi yoktur. Şimdi olduğu gibi
kimlik doğrulama altyapıları işletmesine ve yatırım yapmasına gerek bulunmamaktadır.
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Halihazırda SGK, Adalet, Sağlık, Eğitim, Ekonomi (maliye) ve Finans sektöründe bu gelişmiş dijital kimlik doğrulama teknolojilerinin, 2022’den itibaren devreye alınmaya başlamasında fayda
vardır. SGK’da pandemi döneminde askıya alınan damar izi tabanlı
kimlik doğrulamalara bundan sonra insanları zorlamamak gerekmektedir. Vatandaş polikliniğe geldiğinde poliklinikteki kamera,
sensör ve benzeri ortamlar, gelen kişinin kim olduğunu kişinin kameradan alınan resminden yüz tanıma, videosundan da davranışı ve elindeki telefondan lokasyon doğrulamaları yapılarak mobil
cüzdanındaki dijital kimliğinin blok zincirindeki güvenek (credential) doğrulaması ile kimlik doğrulamayı otomatik olarak kişinin ve
poliklinikte çalışan yetkilinin herhangi bir eforu olmadan yapılabilmelidir. Aynı durumun mahkemelerde, eğitim kurumlarında ve
bankalarda da olması gerekmektedir.

veri paylaşılmalıdır. Anonim bir şekilde kimlik doğrulama süreçleri
işletilmelidir. Bunun için sıfır bilgi ispatlama (zero knowledge proof) yöntemleri hızlı bir şekilde elektronik servislerde kullanılmaya
başlanmalıdır. Bu sayede hizmet veren kuruluşların ellerinde büyük hacimde kişisel veri tutmasına gerek kalmayacaktır. Örneğin;
yüksek miktarda e-ticaret yapan kuruluşlar müşterilerin kişisel verilerini tutmaktadır. Bilgi sistemleri bir şekilde saldırıya uğradığında müşterilerin kişisel verileri çalınmaktadır. Daha sonra bu veriler
kötü amaçlar için kullanılmakta veya müşteriler bir şekilde rahatsız edilmektedir.

Uzaktan alınan e-hizmetlerde, hattın karşı tarafında oturan kişinin,
hizmeti almayı hak eden kişi olduğu, yine blok zincir altyapısıyla
oluşturulan dijital kimlik doğrulama ile ademimerkezi olarak sağlanmalıdır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Dijital Parasının
işlemlerde kullanımında uygulanacak dijital kimlik alt yapısı, blok
zinciri teknolojisini kullanacaktır. Bunun gibi uzaktan eğitim ve
uzaktan çalışma gibi süreçlerde, esnek olan dijital kimlik altyapısı
kullanılabilir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, blok zincir tabanlı dijital kimlik doğrulama alt yapısının
oluşturulmasını 2022 yılında başlatacağı bir proje ile onaylamış
durumdadır.

Sonuç olarak; sıfır bilgi ispatlamaya dayalı ademimerkezi blok zincir tabanlı Dijital Kimlik oluşturma ve doğrulama teknolojilerinin,
Türkiye’de yerli imkanlarla, KOBİ veya fintek firmaları tarafından
geliştirilerek bu 5 yıllık perspektifte kullanıma alınmaya başlaması
doğru bir adım olacaktır. Bunun için gerekli hukuksal ve mevzuat
alt yapısı üzerinde ilgili erkler tarafından 2022 yılından başlamak
üzere çalışılması ve gerekli yasama yürütme süreçleri işletilerek
gelişen teknolojilerin uygulanmasına olanak tanınması, zamanın
gerektirdiği bir adım olacaktır.

Dijital kimlik ile birlikte kimlik sahiplerinin kişisel verileri ve mahremiyetleri ciddi anlamda korunmalıdır. Servislerde minimal ölçüde
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Dijital Mülkiyet,
Fiziksel Mülksüzlük mü?
Sahip olduğunuzu düşündüğünüz her şey, gerçekten size mi ait?
Peki bunu nasıl ispat edersiniz? Fiziksel dünyada, aldığınız bir
ayakkabının fişini, kullanım ömrü boyunca saklayıp sürekli yanınızda taşır mısınız? Tanımadığınız başka misafirlerin de olduğu kalabalık bir ev ziyaretine gittiğinizde, çıkışta başka birisi zorla sizin
ayakkabınızı giymek isterse, size ait olduğunu nasıl kanıtlayabilirsiniz? Dijital dünyada da NFT’ler (Non-Fungible Token) hayatımıza
girene kadar, dijital bir varlığın kıt miktarda olup olmadığını, sahipliğini, doğrulanabilirliğini sağlamak zorken, üstüne bunun taşınabilir ve programlanabilir olması mümkün değildi.
Özellikle 2021 yılında, neredeyse her güne bir NFT haberi ile uyanmak mümkündü. Bu dönemde dijital varlık sahipliği genellikle dijital sanat eserleri ile ilişkilendi. 2014 yılında Kevin McCoy ve Anil
Dash’in yaptığı Quantum isimli çalışma, ilk NFT eseri olmuştu.
2017 yılında Ethereum ağında yayınlanan “CryptoPunks” isimli koleksiyon da bu akımın öncülerindendi. Mike Winkelmann’ın 69 Mil-

yon USD’ye satılan eseri ise sansasyon oluşturdu. Refik Anadol ve
Murat Pak gibi isimlerin NFT’leri küresel ölçekte etki yarattı. Cem
Yılmaz ve Selçuk Erdem gibi ünlü isimler de NFT çalışmalarıyla bu
ekosistem içerisinde yer aldılar.
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Basma ve
listeleme ücretsiz
(kripto olarak)

Tüm bunlarla birlikte; NFT’leri, -çok önemli ve etkili bir alan olsa
da- sadece sanat eseri koleksiyonculuğu kullanımına indirgemek,
dijital mülkiyet çerçevesinde bu teknolojinin sunabileceklerini hafife almak olur. Bir NFT, oynadığınız bir oyundaki arabanız, sosyal
medyada kullanabileceğiniz bir profil resmi, sanal evrenlerde bir
arazi, bir hisse senedi ya da fiziksel mülklerin sahipliğini doğrulayan bir dijital makbuz olabilir ve temelde potansiyeli çok geniştir.
NFT’ler e-ticaretin sanal evrenler üzerinde hayat bulacağı “Metaverse Commerce” kavramı ile önümüzdeki yıllarda hem dijital hem
fiziksel ticaretin vazgeçilmez parçası olacaklar.

NFT Pazarı
Komisyon
(kripto olarak)

Komisyon
(kripto olarak)

NFT'nin basılması
ve listelenmesi
Dijital maddi olmayan
duran varlığın yaratıcısı

NFT satışı

Alıcı
NFT için fiyat
(kripto olarak)
NFT'nin
yeniden satışı

İkincil alıcı

Dijital mülkiyet, ekonomik modelleri ve gündelik hayatı değiştirmeden önce, kendisini, daha çok eğlenceli çalışmalarda göstermeye devam edecek. Örneğin; bir sanal gerçeklik (VR) hipodromuna
gittiğinizi, sanal kimliğinizin doğrulandığını, burada daha önce almış olduğunuz kombine biletiniz ile abonelik süreniz boyunca size
ait bir dijital mülk olan koltuğunuza oturduğunuzu, daha önceki
tercihlerinize göre koltuğunuza bırakılan bir dijital dergiyi, o günkü

NFT için fiyat
(kripto olarak)

Kaynak: Non-Fungible Tokens (NFTs): Legal, tax and accounting considerations you need to
know, pwc

Görsel sanatların yanında müzik endüstrisi de dijital mülkiyet kavramının tam kalbinde yer alıyor. İnternetin ilk yıllarından beri süregelen, bir eserin çok kolay bir şekilde kopyalanıp dağıtılması ve
eserin üreticisinin bundan gerekli payı alamaması en önemli problemlerden birisi. NFT tek başına şu an için bu sorunu çözmüyor. Yakın dönemde streaming platformları ile bir nebze düzenlenmeye
başlanan bu sorun için NFT’lerin sunabileceği aracısız çözümler,
üretici ve tüketiciyi doğrudan buluşturup, her iki paydaşa da daha
büyük kazanımlar sağlayabilir. Nitekim, ürettiği şarkıların haklarını
aracısız bir şekilde fan kitlelerine satıp, şarkılar dinlendikçe hem
sanatçının hem de fanların gelir elde ettiği modeller kullanılmaya
başlandı bile.
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Karşılaştırmalı En Büyük 10 NFT Pazar Yeri (Toplam Hacme Göre)
Yayınlanma Tarihi: 19-10-2021

Opensea

Axie Infinity

NBA Top Shot

Rarible

$9,24B

$2,62B

$706,87M

Üzerinde
Çalıştığı Blok
Zincir

Ethereum

Ethereum

Kuruluş Tarihi

2017

Takım
Büyüklüğü

~48

Genel Merkez
Alım/Satım
Yapan Kişi
Sayısı

Superrare

Sorare

Foundation

Aavegotchi

Hic Et Nunc

Decentraland

$230,91M

$157,5M

$150M*

$93,44M

$48,68M

$43,93M

$42,09M

Flow
Blockchain

Ethereum

Ethereum

Ethereum

Ethereum

Polygon

Tezos

Ethereum

2018

2019

2020

~25

?

~50

2017

2018

2020

2020

2021

2017

~50

~50

~25

~4

1

~50

Newark,
United States

Ho Chi Minh,
Vietnam

Vancouver,
Canada

Moscow,
Russia

Newark,
United States

Paris, France

San Francisco
United States

London,
England

Brazil

Beijing, China

563,750

845,189

460,141

81,454

5,046

600,000*

20,054

6,993

39,870

6,320

Alıcı Ücretleri

2%

4,25

5,26%

2,5%

3%

N/A

N/A

N/A

2.5%

N/A

Satıcı Ücretleri

2,5%

4,25%

5%

2,5%

3%

N/A

15

N/A

N/A

N/A

Kabul Edilen
Dosya
Formatları

GLTF, GLB, WEBM,
MP4, M4V, OGV,
OGG, MP3, WAV,
OGA

N/A

N/A

JPEG, PNG, GIF

JPEG, MP4, WEBM,
GLB

N/A

JPEG, MP4

SVG

JPEG, GIF, MP4,
MOV, OGV, GLTF,
SVG

GLTF

Telif
Hakları

ARTIST CHOISE
(UP TO 10%)

N/A

N/A

ARTIST CHOISE

10%

N/A

10%

N/A

N/A

N/A

Para Birimleri

$ETH, $WETH, $DAI

$SLP, $DAI, $KNC

N/A

$ETH, $WETH, $DAI
$RARI, $ARTI

$ETH

$ETH

$ETH

$GHST

$XTZ

$MANA $LAND

N/A

$AXS

N/A

$RARI

$RARE

N/A

N/A

$GHST

N/A

$MANA

$127M

$158M

$636M

$16M

$9M

$737M

$200K

N/A

N/A

$24M

Y Combinator, Founders
Fund, Coinbase
Ventures,
Andreesen Horowirtz,
Alexis Ohanian, Mark
Cuban, CAA Ventures,
Coatue Ventures, Ben
Silbermann

Mark Cuban, Alexis
Ohanian, Libertus
Capital

Coatue Ventures,
Andreessen Horowitz

Coinbase Ventures,
Coinfund, Venrock, 01
Advisors

Samsung, Next, Mark
Cuban, Sound Ventures

Gary Vaynerchuk,
Consensys Ventures
LLC, Accel, Softbank
Group

N/A

N/A

N/A

Digital Currency Group,
Boost VC, Fabric
Ventures, Genesis One
Capital

İsim
Hacim
(tüm zamanlar)

Jeton
Toplam
Finansman
Tutarı
Önemli
Yatırımcılar

By Sky Mavis

By Dapper Labs

+0.30 Flat Fee

By Superrare Labs

(ON SECONDARY SALE)

(ON SECONDARY SALE)

By Pixelcraft Studios

By Tezos

Kaynak: Blockdata

*Estimated amount. Data is not froum Dappradar.
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FATIH GÜNAYDIN
yarışla ilgili bilgileri takip edebileceğiniz bir bülteni okuyabildiğinizi düşünebilirsiniz. O günün hatırasına, izlediğiniz koşunun fotofiniş görseli de sizin adınıza hediye edilerek dijital cüzdanınızda
saklanabilir. Dahası, burada satın aldığınız biletinizi, fiziksel dünyadaki bir hipodroma giriş için kullanabilir, kullanım hakkınızı bir
başkasına devredebilirsiniz. Gerisi hayal gücü ile sınırlı.
Kısaca teknik açıdan bakarsak; NFT’ler, blockchain ağları üzerinde saklanan kayıtlardır ve NFT destekleyen ağlar üzerinde belirli
standartlara göre oluşturulan akıllı kontratlar vasıtasıyla üretilirler.
Bunlardan en yaygın ikisi ERC-721 ve ERC-1155’tir. ERC-721, Ethereum ağındaki ilk NFT standardıdır. Standartlar arasında gaz ücretleri, tekrarlanabilir ve kıt varlıkların bir arada kullanılabilmesi gibi
bazı farklılıklar vardır.

ziksel dünya etkileşiminin de tamamlanması gerekiyor.
Sanal evrenler, temelde fiziksel dünyadaki varlıkların ve dijital varlıkların toplamından oluşacak. Fiziksel dünyadaki varlıkların dijital
ikizleri, nesnelerin interneti ve yapay zeka çözümleri ile gerçek zamanlı verilerle sanal evrenlerde yer alabilir. Yani fiziksel mülkiyetlerimiz, dijitalde de var olan mülkiyetlere dönüşebilir. Ancak bunun
tam tersi bir bakış açısı da mümkün; pek çok nesneden arındırılmış bir ev hayal edin. Televizyonun, masanın üzerindeki vazonun, tabloların, kitaplığın olmadığı. Sanal gerçeklik ekipmanları
ve artırılmış gerçeklik uygulamaları ile bunların tamamına sahip
olabilirsiniz. Eskiden fiziksel olarak sahip olduğunuz duvar saatinin yerine, ünlü bir saat firması tarafından sınırlı sayıda üretilmiş
dijital bir saati satın alarak, bunun dijital mülkiyetini edinebilir ve
evinize yerleştirebilirsiniz. Tam da bu sebeple, dijital mülkiyetin, fiziksel mülkiyetin önüne geçip geçemeyeceğini belirleyecek anahtar kavram, “adaptasyon” olacak. Değişimin baş döndürücü hızla
yaşandığı bu dönemde, insanların teknolojiye adaptasyonu mu
teknolojinin yaygınlaşmasını sağlayacak yoksa teknolojiye adapte
olabilenler mi dünyayı şekillendirecek, yaşayarak göreceğiz.

Günümüzde sahip olduğumuz bu türden dijital varlıkları, ilgili ağı
destekleyen kripto cüzdanlarımızda saklıyoruz. Bu noktada, üzerinde en çok NFT oluşturulan blockchain ağı olarak Ethereum ön
plana çıkıyor. Bunu Solana ve Ethereum’un ikinci katman çözümleri olan Polygon ve Immutable X izliyor. Bu kripto cüzdanlarımızda sakladığımız, belki bir ses dosyası, belki bir kıyafet tasarımı,
belki de AirBnB’den kiraladığımız, eve temassız giriş için kullanabileceğimiz dijital bir bilet, aynı zamanda sanal evrenler içerisinde
de kullanılacak. Elbette, bugün de bir sanal evrendeki varlığın dijital mülkiyeti yine size ait cüzdanda saklanıyor ama bunu A evreninden B evrenine taşıyamıyorsunuz. Metaverse’ün tam anlamıyla oluşabilmesi için bu senaryodaki hem sanal evrenler arasında
hem de blockchain ağları arasında köprülerin kurulması, bunların
standartlarının belirlenmesi ve giriş bileti örneğinde olduğu gibi fi-
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Softtech Blockchain Mimarı

P2P Dağıtık Depolama
Sistemleri

eMule, Lime, BitTorrent… Eşlerde paylaşılan kitap, film, müzik, yazılım vs. indirimleri oldukça yaygınlaşmıştı.
Depolama yapılarında geldiğimiz son nokta ise, blok zincir teknolojilerine dayalı P2P depolama. IPFS, FileCoin, Storj, Swarm gibi
örnekleri verebiliriz.

Blok zincir dünyası ve teknolojik gelişimleri 2022 yılına çok hızlı
giriyor. Bu teknolojinin etkilediği bir alan da veri depolama sistemleri. NFT (NonFungible Token; Eşsiz Token) hayatımıza girdiğinden
beri metaverse denilen sanal dünyanın kapılarının aralanması ile
depolama çözümleri daha önemli hale geldi. Değişmez, kalıcı, her
zaman erişilebilir ve güvenilir bir depolama alanına olan ihtiyaç
her zamankinden de fazla.

Neden P2P?
Tabii ki cevap, güven. Gün geçmiyor ki merkezi depolanan bir veri
kaynağında bulunan, kişisel verilerimizin elden ele dolaştığını
duymayalım, görmeyelim.
Klasik mimarideki veri / dosya fiziksel olarak merkezi bir sunucu ya
da sunucular grubunda depolanır.

Nereden Geldik Nereye Gidiyoruz?
Depolama sistemlerinde ilk olarak istemci sunucu mimaride çözümler çıkmıştı. Bu sistemlere; unix-linux bazlı NFS (Network File
System), Windows tabanlı CIFS (Common Internet File System),
MacOS bazlı AFP (Apple File Protocol) örnek olarak verilebilir.
Depolamaya artan ihtiyaç ile mimari, tek sunucu yerine, grup halinde sunucular koyarak çözüm bulmaya çalıştı. Örnek olarak ZebraFs, xFs gibi sistemleri verebiliriz.
Sonra hayatımıza P2P (Peer to Peer; Eşten Eşe) sistemler girdi.

Veriyi, dosyayı buradan alır kopyalarsınız.
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Bilgi yine eşlerde parça parça depolanıyor ama bu sefer (Hash,
Merkle tree, DHT; Distributed Hash Tree, vs.) blok zincirde ağırlıklı
kullanılan teknolojiler de devreye giriyor.

P2P yapıda ise veri /dosya, merkezi bir sunucuda saklanmaz, dağıtık depolanır.

Mevcuttaki problem; herhangi bir içerik, internet ya da bilgisayarımızda aşağıdaki örneklerdeki gibi adreslenir ve bu adreslere gezengenler arası ulaşmak mümkün değildir.
https://en.wikipedia.org/wiki/Kara
/Users/Ayse/Documents/term_paper.doc
C:\Users\Can\MyDocuments\project_etme_presentation.
ppt

Veri, dosyayı almak istediğinizde, parçalar halinde birçok eşten gelen bilgi ile, isteyenin bilgisayarında dosya haline gelir.

IPFS’in bu probleme çözümü; CID (Content Identifier), bir başka
deyişle içeriğe bağlı belirteç. Depolanmak istenen bilginin kriptografik özeti (hash) bir belirteç olarak kullanılır. Hash fonksiyonun özelliğinden dolayı bilginin büyüklüğünden bağımsız; 1 byte
da olsa 1 GB da olsa; sabit karakter uzunluğunda bir belirteç dizisi
oluşturur. IPFS, içerik bağıntılı, bu benzersiz, sabit uzunluktaki belirteci, IPFS’de dağıtık tutulan bilgi parçalarına işaret eden etiket
olarak kullanır. Böylece sistemde tutulan bilgi içeriğinin evrensel
bir belirteci olur. Bu belirteç (CID), bilgi içeriğine erişimi mümkün
kılar.

IPFS (Interplanetary File System; Gezegenler
Arası Dosya Sistemi)
Dünya yetmedi, gezenler arası dosya sistemi geliştirildi.

Top Hash
hash(

Hash 0
Hash 1

)

Hash
0
hash(

Hash 0-0
Hash 0-1

Hash
1
)

hash(

Hash 1-0
Hash 1-1

)

Hash
0-0
hash(L1)

Hash
0-1
hash(L2)

Hash
1-0
hash(L3)
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1-1
hash(L4)
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CID
QmmSSUwWYwt3HBg4ztndsZiipfqedbcyh8e9PGPbQDmfVL

Data Blocks
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Özetle; dosyaya erişimi için dosyanın nerede tutulduğunu belirtmektense, dosyanın içeriğini bir etiket olarak kullanmak, dosyanın
içeriğini, dolayısıyla dosyayı bulmamızı sağlıyor.

Neler var?
Öncelikle bir uyarı yapalım, P2P sistemlerde kaydettiğiniz veriyi
silmeniz kolay değildir. Veri parçacıklarının tüm eşlerden temizlenmesi mümkün de olmayabilir.

Pinata; IPFS tabanlıdır. NFT projelerinde resim, video gibi verilerinizi saklayıp kullanabileceğiniz bir uygulamadır.

Storj DCS (Decentralized Cloud Storage); P2P sisteme sahiptir.
Dünyaya yayılmış eşlerinde veriyi şifreli olarak tutmaktadır. Sistemin çalışabilmesi için gereken finansmanı üyelik sistemi ile elde
etmektedir.

IPFS blok zincir network’lerinde geliştirilen uygulamalar (DApp:
Distributed App) için vazgeçilmezdir. Örneğin bir NFT oluşturacaksanız; resim, mp4 gibi materyallerinizi depolayıp adresleyeceğiniz
yer genellikle bir IPFS adresidir.

Swarm; P2P depolama ve iletişim sistemi olarak ortaya çıkıyor. Filecoin’in Ethereum Blok zincir tabanlı olanı diyebiliriz. Veriyi tutan
eşler bunun karşılığında teşvik alıyorlar.

Filecoin; IPFS tabanlıdır. IPFS’i tamamlayıcı bir protokol olarak geliştirilmiştir. Blok zincir üzerinde kendi adıyla bilinen kripto parası
ile işletilir. IPFS gelir modeli olmadan çalışan bir yapıdır. Filecoin
ise veriyi tutan eşlerin kazanç sağladıkları gelir modeli sunar. Eşler
büyük ve uzun vadeli olarak veriyi tutar, karşılığında da filecoin ile
ücret alırlar.

Sonuç olarak; blok zincir teknolojilerine dayalı P2P dağıtık depolama sistemleri, gerek güvenlik sebepleri gerekse gelir modelleri ile
giderek daha öne çıkan depolama çözümleri olarak hayatımızda
olacak.

44

TEKNOLOJİ RAPORU

YÜCEL KARAMAN

Kaynaklar

https://filecoin.io/filecoin.pdf

https://www.csie.nuk .edu.tw/~wuch/course/csf641/csf641-04-storage.pdf

https://app.pinata.cloud/
https://www.ethswarm.org/

https://protonmail.com/blog/centalized-vs-p2p-protondrive/
https://www.storj.io/
https://medium.com/coinmonks/differences-between-ppio-filecoin-storj-20cdf7b3b02e

https://en.wikipedia.org/wiki/Merkle_tree#/media/File:Hash_
Tree.svg

https://docs.ipfs.io/concepts/what-is-ipfs/#participation
https://ipwithease.com/cifs-vs-nfs-what-is-the-difference-cifsstands-for/
https://vie w.officeapps.live.com/op/vie w.aspx?src=https%3A%2F%2Fcourses.engr.illinois.edu%2Fcs525%2Fsp2016%2FIvy_cs525%2520%25281%2529.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://hackernoon.com/a-beginners-guide-to-ipfs-20673fedd3f
https://ipfs.io/docs/getting-started
https://docs.ipfs.io/concepts/
https:// ipfs.io/ ipfs/QmR7GSQM93Cx5eAg6a6yRzNde1FQv7uL6X1o4k7zrJa3LX/ipfs.draft3.pdf
https://filecoin.io
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TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı

Türkiye Yapay Zeka
Stratejisi
Öncelikle Softtech Teknoloji Raporu 2022’nin hazırlanmasında
emeği geçen ekiplere ve katkı verenlere teşekkür ederim.
YAZILIM, her alanda vazgeçilemez bir GÜÇ haline
gelmişken, YAPAY ZEKA ile birleştiğinde bambaşka
bir SİNERJİ yaratmıştır.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yazılım, salt bir ürün ya da
hizmet olmaktan öteye gitmiş, sektörlerde, iş sahalarında üstlendiği roller ile “Rekabette, Büyümede, Büyük Ölçekli Değer Zinciri
Oluşturmada ve Başarıya Ulaşmada” son derece önemli ve vazgeçilemez bir GÜÇ olmuştur. Yazılıma bir de günümüzde son derece
önemli bir güç haline gelmiş olan veri ve veriyi işleyerek farklı bir
değere dönüştürme yeteneğine sahip Yapay Zekayı da kattığımız
zaman bambaşka bir sinerji meydana gelmiştir.

ülke yararına ve ülkemiz gelişimi için Türkiye Ulusal Yapay Zeka
Stratejisi hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir.
TOBB TÜRKİYE YAZILIM MECLİSİ olarak; üstlendiğimiz sorumluluğun farkında, öncelikle Yazılım Sektörümüzün stratejik olarak
daha fazla desteklenmesi, yazılımın ülkemiz milli politikalarından
biri haline dönüştürülmesi, yerli ve milli yazılım üretimi, iç ve dış ticaretinin gelişimi, büyümesi, ihracatının artırılması yanında, gele-

Gelişmiş diğer ülkelerde olduğu gibi bu sinerjiyi yakalamak için
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yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’na girmiştir. Bu stratejinin ileriki
zamanlarda atılacak somut adımlarla hedeflere uygun şekilde hayata geçirilmesi ile Türkiye’nin geleceğinde önemli bir dönüşüm
noktası olacağına inanmaktayız.
Kritik teknoloji alanlarından biri olan Yapay Zeka, tüm kesimlerce
sahiplenilmesiyle bu alanda gerçekleştirilecek ar-ge ve ür-ge çalışmaları ile yeni bir sürecin başlangıcı olacak, ülkemizin kalkınması,
sektörel gelişimler yanında istihdama yönelik de önemli açılımlar
getirecektir.
ceğe dönük yazılımcı iş gücü ve istihdamın da artırılmasına yönelik tüm paydaşlarla çalışan, TOBB çatısı altında kanunla kurulmuş
olan bir Sektör Meclisiyiz.

Ulusal ve Uluslararası Yapay Zeka Ekosistemini bir
an önce oluşturmalıyız.
Öncelikle hemen ülke içinden ve dışından kamu, üniversite, sanayi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının da içerisinde yer aldığı,
desteklediği, her birinin rol üstlendiği, görevlendirildiği güçlü bir
ekosistem oluşturulmalıdır. Bu ekosistemin hedefe kilitlenecek ve
de kenetlenecek şekilde çalışabilmesi için gerekli imkanlar hızlıca
seferber edilmelidir. Ekosistemin tüm bileşenlerinin iletişimi, bilgi
paylaşımı, fikir paylaşımı, proje üretimi gibi etkileşimlerini sağlayacak platformlar da oluşturulmalı ve sinerjinin oluşması sağlanmalıdır.

Yazılım Endüstrisi Ekosistemimiz içerisinde yer alan firmalarımız,
Meclis Üyesi Firmalarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımızla elbirliğiyle sorunlarımıza çözüm geliştirmeye odaklanarak Kamu Kurum ve
Kuruluşlarıyla istişarelerle Yazılım Endüstrimizin geleceğine yönelik çözümler, mevzuatlar ve stratejiler üzerinde çalışmaktayız.
Bundan hareketle; On Birinci Kalkınma Planı çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde oluşturulan Türkiye “Ulusal Yapay Zeka Stratejisi”ni TOBB Türkiye Yazılım
Meclisi olarak desteklemekte ve katkılarımızı sürdürmekteyiz.

Hedeflere ulaşmak için sıklıkla proje çağrıları yapılmalı, kamu-özel
sektör-üniversite-STK iş birliklerine yönelik ikili, üçlü hatta dörtlü kombinasyonlarda birliktelikler teşvik edilmeli, kümelenmeler
oluşturulmalı, özel sektörde üçlü-dörtlü-beşli özel sektör ortak girişimleri dahil bu birlikteliklere yönelik özel, uzun vadeli destek ve

Kamu, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşlarımız ile Yazılım Meclisimizin de değerlendirme ve görüş önerileri alınarak 2021
yılında tamamlanan Türkiye “Ulusal Yapay Zeka Stratejisi” 2022
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teşvik programları hayata geçirilmelidir. Özellikle de bu oluşumlar
dünya çapında patent çıkaracak çalışmalar yapacak şekilde kurgulanmalı ve teşvik edilmelidir.
Yapay Zeka ar-ge ve ür-ge için 5 milyar dolar kaynak yaratmalıyız.

Yapay Zeka ar-ge ve ür-ge çalışmaları için büyük ölçeklerde kaynaklar yaratmalı ve fonlar oluşturulmalıdır. Aynı zamanda Türkiye’deki finans kurumlarının, yatırımcıların bu alandaki çalışmaları destekleyecek finans kaynağı sağlayıcı girişimler oluşturmaları
teşvik edilmelidir. Bu fonlar ve kaynaklar stratejiye uygun şekilde
ekosistemdeki birlikteliklere kullandırılmalıdır.

Yapay Zeka mühendisleri eğitmek, yetiştirmek ve
ar-ge yapılmasını sağlamak için akademiler
kurmalıyız.

Öncelikle Devletimiz gerek kamu kurumlarının ihtiyaçları gerekse
ülkemiz gelişimine yönelik stratejik alanlarda projeler ortaya çıkarmalıdır. Bu projeleri ekosistemde oluşacak birlikteliklerin üstlenmesini desteklemeli, teşvik etmeli, projeleri birden fazla girişime
vererek farklı türde nitelikli projelerin geliştirilmesine imkan sağlamalıdır. Bu üretimlerin her biri ülkemizde ayrı bir değer olarak
yerini muhakkak alacaktır.

Üniversiteler içerisinde ve mümkünse özel girişimlerce Yapay Zeka
Akademileri ve/veya Enstitüleri kurmalıyız. Bu akademiler hem arge çalışmaları yürütmeli hem de uçtan uca çözüm üretecek yapay
zeka mühendisleri yetiştirilmesini hedefleyen bütünleşik yapay
zeka ve büyük veri eğitimi ve alt uzmanlık alanlarında derin eğitim
programları uygulamalı. Aynı zamanda Yapay Zeka ar-ge ve inovasyon laboratuvarları oluşturulmalı, bir yandan da ulusal veri tabanları oluşturularak veriye anonim erişim de kolaylaştırılmalıdır.

Her üç ayda bir sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları tarafından
proje yarışmaları düzenlenmeli, cazip ödüller koyulmalı, girişimci
projelerin ve girişimlerin artması için farklı türlerde sürdürülebilir
altyapılar oluşturulmalıdır. Özellikle de Sivil Toplum Kuruluşlarına
bu türden girişimleri teşvik edici çalışmalarda öncü rol üstlenebilmeleri için finans kaynağı sağlanmalıdır.

Teknoparklar içerisinde yapay zeka çalışmalarına gerek hiyerarşik
gerekse daha odaklı ve çevik yapay zeka tabanlı ürün geliştirmeye
yönelik destek verecek ve yönlendirecek altyapılar oluşturulmalıdır.
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Özellikle ekonomiye ciddi katkı sağlayan stratejik ve öncelikli sektörlerde yapay zeka yatırımlarına önem ve öncelik verilebilmesine
yönelik özel sektör ile muhakkak iş birliği yapılmalı, bünyelerinde
yapay zeka birimleri oluşturmaları ve mühendisleri istihdam etmeleri yönünde teşvik ve eğitim programları uygulanmalıdır.

Yapay Zeka Strateji çalışmaları milli hedeflerimize uygun olarak
yürütülürken, dünya ile entegrasyonun yanında Türkiye’nin Avrupa Konseyi CAHAI çalışmaları içerisindeki etkin ve aktif rolü daha
da ilerletilerek sürdürülmeli, iş birliği ve ortak projeler geliştirme
olanakları üzerine de planlar hayata geçirilmelidir.

Uluslararası iş birlikleri ve iş birliktelikleri oluştur-

Yapay Zeka Bulut SaaS/PaaS/IaaS Platformlarımı-

malı, yabancı şirketler satın almalıyız.

zı bir an önce hayata geçirmeli ve girişimlerin kullanımına sunmalıyız.

Yapay zeka alanında uzmanlaşmış ve bilgi-tecrübe-birikim transferi sağlanacak yabancı şirketlerin Türk girişimcileri tarafından satın
alınmasına yönelik fonlama, kredi, finans desteği sağlanmalıdır.

Bulut teknolojiler üzerinde hızlı ve çevik yapay zeka çözümleri ve
ürünleri geliştirmeye olanak sağlayan altyapıların oluşumu teşvik
edilmelidir.

Yurt dışındaki üniversitelerde yapay zeka alanında ihtisas yapmış
akademisyenlere erişilmeli, onların bilgi, birikim ve tecrübelerinden istifade edecek iş birlikleri oluşturulmasına yönelik özel sektör
ve akademik kuruluşlarımız teşvik edilmeli, fonlar ile finansal destekler sağlanmalıdır.

Ülkemiz, yazılım endüstrimiz ve geleceğimiz için yapay zeka çalışmaları ve faaliyetlerine katkı verme yanında, başarılı olması için
atılacak tüm adımlara destek olmak üzere Yazılım Meclisi olarak
stratejinin arzu edilen hedeflere ulaşmasını dileriz.
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AutoML
Yapay Zekayı Nasıl
Demokratikleştiriyor?

teknolojileri değer zincirinde yükselerek daha çok işlevli ve farklı iş
kollarına uygulanabilir hale geldikçe, geliştirme, BT operasyonları,
veri bilimi ve kurumsal kullanıcıların rollerinin giderek birbirinin
içine geçmesini bekliyoruz. Bu durum, yapay zekanın kuruluşları
dönüştürmesi ve dünyamızı geliştirmesi için daha da fazla fırsat
ortaya çıkaracak.

Yapay zeka, kuruluşlar tarafından gitgide daha fazla kullanılıyor,
veriye dayalı kararları besliyor ve karar alma süreçlerinin sınırlarını
zorluyor. Bunun sonucunda, teknoloji platformları merkezilikten
uzaklaşıp ticarileştikçe, yapay zeka şirketleri de müşterileri ve iş ortaklarıyla birlikte inovasyonlar yaparak tedarik zinciri ya da telekomünikasyon gibi alanlarda dikey olarak endüstriye özel yapay zekalar oluşturuyor. Otomatik makine öğrenimi (autoML), veri bilimi
sürecine yapay zeka ve otomasyon uygulayan makine öğrenimine
sahip iş akışları ya da H2O.ai’de dediğimiz gibi “yapay zeka yapan
yapay zeka”, günümüzde kuruluşlarda yayılıma, uzmanlaşmaya
ve iş birliğine öncülük ediyor. AutoML kritik önem taşıyan başka
bir trende de yön veriyor: Yapay zekanın demokratikleşmesi. Hem
uzmanlar hem de acemiler, en sıradan görevlerden en sıra dışı
olanlara kadar tüm işler için güçlü öngörücü araçlara erişebiliyor
ve bunları kullanabiliyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde yapay zeka

Otomasyondan Ötesi AutoML
“Otomasyon” denince gözümüzde tamamlanmak üzere bir iş istasyonundan diğerine ürün taşıyan bir seri üretim bandı canlan-
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sa da AutoML bir dizi adımı arka arkaya sıralamaktan çok daha
fazlasını yapıyor. AutoML, iş akışını otomatikleştirmenin yanı sıra,
bellek içi AutoML platformumuz H2O Driverless AI gibi optimum
makine öğrenimi (ML) modelini bulmak üzere aynı anda birçok
deney yürüterek eş zamanlılıktan da faydalanıyor. H2O Driverless
AI’da doğal seçilimi taklit eden ve diğer ML tekniklerinin yanı sıra,
bir Kaggle Grandmaster’ın uzmanlığına çok benzer şekilde en iyi
performans gösteren modelleri geliştiren ve seçen bir genetik algoritma kullanarak işleri biraz daha renkli hale getirdik. H2O Driverless AI kullanarak müşterilerini dijital olarak daha yapay zeka
odaklı kuruluşlara dönüştürmenin yeni yollarını keşfetmek üzere
Softtech ile birlikte çalışıyoruz.

AutoML yapay zekayı demokratikleştirmek konusunda kritik önem
taşıyor çünkü bir yapay zeka uzmanı olmadan uzman sonuçları almanızı sağlayabiliyor. AutoML araçları, birkaç satır kodla son
teknoloji ürünü, kodları elde yazılmış modellerle kıyaslanabilecek
sonuçlar sunabiliyor. Benzer şekilde, verideki boşlukları ortaya çıkararak uzmanların arama alanını daraltabilmesini ve elle yapılan
her şeyi otomatize ederek hata payını düşürmelerini de sağlayabiliyor. H2O Driverless AI’ın arzusu, ister acemi ister uzman olsun her
kullanıcıya hizmet etmek ve yapay zekayı en fazla alanda kullanabilecek kurumsal kullanıcılara erişmek. Örneğin bir H2O.ai müşterisi, yapay zeka iş gücünü büyütürken veri bilimcilerin verimliliğini
arttırmak için H2O Driverless AI kullanmaya başladı. Şirket veri biliminde derinleştikçe yalnızca daha ileri ML yöntemleri kullanmakla
kalmadı, aynı zamanda dolandırıcılık, çağrı merkezi analizi, insan
kaynakları ve işe alım gibi farklı kullanım alanlarına yönelik çok
daha fazla model üretmeye başladı.

Büyük özen isteyen manuel deneyler gerektiren AutoML yalnızca
farklı değişkenler, veriler ve kodlar için uygulanmakla kalmıyor,
aynı zamanda deney ayarlarını tanımlamak için kendi başına veya
değişik kombinasyonlarla algoritmalara (yani yapay zekaya) da uygulanıyor. Sonuçta ortaya doğruluk, süre ve yorumlanabilirlik açısından optimize edilmiş bir model çıkıyor. Bunlar çoğunlukla eş
zamanlı olarak veya karışık şekilde yürütülebiliyor; her bir deneyin
tamamlanması için gereken tek şey sabır (yapay zeka bunu bile
sizin için yönetebilir). Her bir tekniğin ve kombinasyonun sağladığı
en gelişmiş ve en iyi performans gösteren değişkenleri (özellikleri)
sunan AutoML, ardından sizin kullanım durumunuza uygun özelliklere ve algoritmalara göre en iyi modeli oluşturuyor. Son olarak,
en iyi model(ler)i eğitip seçiyor ve skor tahtasından işletmenizin
gereksinimleri için optimize olan birini seçebilmenizi sağlıyor.
Geliştiriciler rekabete ve meydan okumalara bayılıyor. Bu yüzden
H2O.ai’ın AutoML teknolojileri skor tahtalarına sahip.
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Şirket çapında H2O Driverless AI kullanımı yayıldıkça enteresan
bir durum meydana geldi. İş gücünü son hızla arttırsalar da, yapay
zeka modellerine duyulan istek, veri bilimi ekibinin yetişemeyeceği
ölçüde büyüdü. Veri bilimciler bu talebi karşılamak için Driverless
AI’ın ne kadar kolay kullanıldığını gösteren modeller oluşturmak
üzere uygulama geliştiriciler görevlendirdi. Uygulama geliştiriciler,
yan projeler olarak başlayan uygulamalarda modellerine yeni kullanımlar bulduğu için çok geçmeden model üretimi, talebi geride
bıraktı. Ardından, işletme analistleri ve yöneticiler bu uygulamalardan bazılarını keşfetti ve kendi iş alanlarındaki belirli problemler
için kullanmaya başladılar. Bu süreç devam etti; şu anda yaptıkları
uygulamalar için kendi modellerini oluşturuyorlar. Bunu yaparken
büyük olasılıkla H2O Wave yazılım geliştirme kitini (SDK) veya düşük kodlu ya da kodsuz uygulama geliştirme araçlarını kullanıyorlar. Yapay zekadan cesaret alan ekip artık her düzeyde daha net ve
keskin analizler yapabiliyor; bu da daha güvenli ve cesur kararlar
alabilmelerini sağlıyor. H2O.ai bu vizyonu benimsiyor.

yorumlama araçlarını, dağıtılan modellerdeki özelliklerin kökenini görmek için H2O AI Feature Store’u ve üretimdeki modellerin
performans açısından gidişatını ve değişimlerini yönetmek ve izlemek için H2O MLOps’i kullanarak yapay zeka modellerini kullanan
zarif ve sade internet uygulamaları oluşturmayı basit hale getiriyor. Şu anda H2O AI Cloud Appstore’da, H2O.ai ve müşterilerimiz
tarafından oluşturulan ve NLP, resim/video ve tablo verilerinin
yanı sıra, örneğin müşteri kaybını ya da tedarik zinciri planlamaya yönelik talebi öngören kurumsal kullanıcı dostu uygulamalara
yönelik makine öğrenimi uygulamalarını içeren 130 uygulama var.
Daha da önemlisi H2O AI Cloud, yapay zekayı her kuruluşun her
bölümüne sokma açısından bir çekim noktası. Analistler derin iç
görüler sunmak için kredibilite kazanacak, yöneticiler ve daha alt
kadrolarda çalışanlar ise işleri kendi kendilerine yürütebilecekler.
Kararlar daha doğru, daha cesur ve daha hızlı olacak. Böylesi bir
yapay zeka senfonisini yönetmek, bir gecede başarılacak bir iş değil. Ancak bu demokratikleşme vizyonunun hayata geçmeye başladığını görüyoruz.

Bununla birlikte, daha fazla kuruluşun bu eşiğe gelebilmesi için
tüm işletmenin yapay zekaya güvenmesi lazım. Bu güveni kazanmak için verilerdeki ve yapay zeka modellerindeki sapmaları
azaltmalı ve hassas verileri, gizli bilgileri açık etmeden nasıl güvenle kullanabileceğimizi bulmalıyız. Yapay zeka yığınında yer alan
tarafsızlık ve sapma tespit etme araçları kritik önem taşıyor. H2O
AI Cloud, yalnızca en geniş makine öğrenimi yorumlama araçları yelpazesini sunmakla kalmıyor, aynı zamanda şirketinizdeki en
değerli verileri toplayıp işletme çapında yeniden kullanıma açan
H2O AI Feature Store gibi hizmetler de sağlayan eksiksiz bir servis
sunuyor. H2O Wave SDK; sapma ölçütlerini hesaplamaya yarayan
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Pazarda Olmanın Gereği
Yapay zekanın demokratikleşmesi halihazırda kurumlara ve işletmelere gitgide daha yüksek düzeyde çeviklik ve özerklik kazandırıyor. Yakında veri bilimciler, yapay zeka uygulamaları yapıp
kullanabilecek; geliştiriciler ise dağıtılan yapay zeka iş yüklerinin
verimliliğini arttıran yapay zeka modelleri yapıp kullanabilecek ve
kurumsal kullanıcılardan gelen geri bildirim döngülerini hızlandırarak yapay zeka yaşam döngüsüne katkılarını arttırabilecekler.
Etik ve güvenli yapay zekanın, yapay zeka dağıtımının bir gerekliliği
olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Tüm işletmelerde yapay zekanın
yüksek düzeyde izlenen ve yönetilen ortamlarda oluşturulması ve
kullanılması gerekliliği şaşırtıcı olmayacak. Öte yandan bu durum,
şirketlerin daha önce yapamadıkları bir şeyi yapmalarını, kuruluşun her kademesinde icraati güçlendirmelerini sağlayacak. Güvenilir yapay zeka, ekiplerde radikal bir şeffaflık meydana getirerek
işletmenin her kademesinde ortak bir anlayış benimsenmesini
sağlar. Güvenilir yapay zeka, şirket liderlerinin, kararları güvenle
delege edebilmesini sağlar. Yaygın bulunan, endüstrilerine özel,
kullanımı ve dağıtımı kolay ve güvenebilecekleri bir yapay zeka ile
donatılan şirketler, daha önce hayal etmenin bile mümkün olmadığı ölçeklere ve hıza ulaşabilir.
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UiPath Türkiye Genel Müdürü

Yapay Zeka Temelli
Akıllı Süreç Keşif
Teknolojileri

Otomasyon
Fırsatları

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), dijital sistemler ve yazılımlarla
etkileşime giren, insan eylemlerini taklit eden yazılım robotlarının
oluşturulmasını, dağıtılmasını ve yönetilmesini kolaylaştıran bir
yazılım teknolojisidir. Tıpkı insanlar gibi, yazılım robotları da bir ekranda ne olduğunu anlamak, doğru tuş vuruşlarını tamamlamak,
sistemlerde gezinmek ve veri ayıklamak gibi işleri insanlara göre
daha hızlı ve daha tutarlı bir şekilde yapabilmektedirler.
Aşağıdan-Yukarı

   
 


 
 

 
 

   






Otomatize
Olmuş
Süreç

Bu iki yöntem, bu zamana kadar başarılı sonuçlar üreterek kurumların RPA yolculuğunu belli olgunluk seviyelerine getirmiştir ve
RPA ile hızlı kazanımlar elde edilmiştir.
Ancak, hızlı ve yaygın bir otomasyon dönüşümünü sadece yukarıda bahsedilen fırsat çıkarma yöntemleriyle sağlamak mümkün değildir. Çünkü dönüşüm ancak operasyonlardan insanlara, kültüre,
sistemlerin entegrasyonuna kadar tüm iş alanlarına otomasyonu
taşımakla, yani kurumsal yaygınlaşma ile olacaktır.

Yukarıdan-Aşağı
 



Tüm iş alanlarında otomasyon fırsatlarını yakalamak için ise daha
yenilikçi yöntemlerin otomasyon hayat döngüsünü beslemesi kaçınılmazdır.

Geleneksel olarak RPA fırsatlarını belirlemek için iki ana yöntem ile
ilerlenmektedir.Her iki yöntem ile keşfedilen sürecin potansiyelinin detaylandırılması, geliştirilmesi ve üretime alınması için aşağıdakine benzer bir otomasyon hayat döngüsü işlemektedir.

Bu yeni yöntemler otomasyon fırsatlarının otomatik olarak keş-

54

TEKNOLOJİ RAPORU

TUĞRUL CORA

Dünyanın lider RPA tedarikçisi UiPath de bu iki alanda yatırımlarını
hızlandırarak devam ettirmektedir.

Process Mining

Otomasyon
Fırsatları

 
 

 
 

   






Otomatize
Olmuş
Süreç

“UiPath Process Mining”, BT sistemlerinde saklanan veriye dayalı
olarak süreçlere ilişkin analizler sağlamaktadır. “UiPath Process
Mining”den elde edilen görüler ile başarılı otomasyonlar planlanabilir ve otomasyonun iş etkisi sürekli olarak izlenebilir. Bunun
doğrudan veriye dayalı olarak yapılması ile süreç ile ilgili %100’lük
bir kapsama sağlanmış olur ve süreç tüm istisnalarıyla birlikte bir
süreç haritasıyla takip edilebilir.

Task Mining

fedilmesini ve iyi bilinmeyen iş alanlarına girilmesini sağlayacak
akıllı teknolojiler (“task mining” ve “process mining”) ile mümkün
olacaktır.
“textbook” süreç

Çalışanlar ne düşünüyor?

%20

Gerçek

%40
Daha az yaygın yolların görselleştirilmesi.
Anormalliklerin ve verimsiz
süreç değişkenlerin tespiti

En yaygın sürecin ilk olarak
görselleştirilmesi
Recevie invoice

Recevie invoice

1.366
Check Recevied invoice

1.366

%100 veri kapsamı.Tam
görselleştirme ve analiz

74

Pay employee reimbursement

Check Recevied invoice
+
+

383

Recevie invoice

1.255

383

871

Final check of invoice

Check contact conditions 212 111
383

1.102

Final check of invoice 274
Approve invoice
1.102
Pay invoice

1.102
216

75 Approve invoice

86

Checked and approved

1.102
111

Pay invoice
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“UiPath Process Mining” teknolojisi ile:
•

•

•

•

Tekrarlayan görevleri ve temel görev ölçümlerini (ör. harcanan
zaman, sıklık vb.) belirlemek için yapay zeka kullanılır.
• Otomasyon adaylarının, sık kullanılan yolların ve sapmaların
bir listesi çıkarılabilir.
• Toplanan veri robotik süreç geliştirmek için kullanılabilir.
Bu iki teknoloji kullanılarak geleneksel yöntemlere ek yeni bir yol
haritası oluşturulabilir ve birlikte ilerlenerek kurum için yaratılan
RPA katma değeri arttırılabilir.

İş süreçlerinde bulunan ancak farkında olunmayan potansiyel
otomasyon fırsatları keşfedilebilir. SAP, Oracle, Salesforce gibi
sistemlerde veya kurum içinde geliştirilmiş uygulamalardaki
veriden yararlanarak iş süreçlerinin nasıl yürütüldüğü konusunda tam şeffaflık sağlanır.
Darboğazlar, yeniden işleme ve verimsizlik gibi süreci yavaşlatan konular hızlı bir şekilde belirlenebilir ve bunların otomasyonla nasıl optimize edilebileceği bütünsel bir şekilde anlaşılır.
Süreçler sürekli olarak izlenebilir ve proaktif olarak robotlar ile
aksiyon alınabilir. Otomasyonun süreçler ve temel KPI’lar üzerindeki etkisi takip edilebilir.

1

   
 
 

Task Mining
Process Mining

IDC’nin 2022 yılı ile ilgili yaptığı tahminlerde, 2023 yılına kadar
uçtan uca iş süreçleri için kontrol katmanı olarak “Process Mining”i benimseyen işletmelerin %35’inin diğerlerine göre en az %20
daha karlı olacağı vurgulanmaktadır.

2

3

RPA Süreç Yönetimi
ve ROI Takibi



 

Aşağıdan-Yukarı
Yukarıdan-Aşağı

“UiPath Task Mining” teknolojisi ise çalışanların masaüstü etkinliklerini takip eder ve daha verimli ve üretken çalışmayı mümkün
kılan, yüksek otomasyon potansiyeline sahip ve tekrarlı işleri belirlemek için yapay zekayı kullanır. “UiPath Process Mining” ile BT sistemlerindeki veri yakalanırken “UiPath Task Mining” ile masaüstü
uygulamalardaki aktiviteler yakalanmaktadır.

Görüldüğü gibi tüm iş alanlarında otomasyon fırsatlarını yakalamak için daha yenilikçi yöntem ve teknolojiler artık hayatımıza girmektedir. Bu yeni teknolojilerin otomasyon ve dijital dönüşümün
yaygınlaşmasını hızlandıracağı ve katma değer yaratarak kurumsal otomasyona geçişi kolaylaştıracağı öngörülmektedir. Öncü
kurumların hem dünyada hem de ülkemizde UiPath’in bu teknolojilerini kullanmaya başladıkları ve önemli faydalar sağladıkları
gözlemlenmektedir. Akıllı süreç keşif teknolojilerinin önümüzdeki
yıllarda artan bir hızla yaygınlaşması beklenmektedir.

‘‘UiPath Task Mining” teknolojisi ile:
• Çalışan masaüstü verileri işleri kesintiye uğratmadan toplanabilir.
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QTurkey Eş Koordinatörü
ODTÜ Fizik Bölümü Doktora Adayı

Kuantum Bilgisayarların
Geleceği

MIT’de yapılan ve dönemin pek çok önemli fizikçi ve bilgisayar
bilimcisinin de katıldığı bir konferansın ardından kuantum bilgisayarlar fikri, ünlü fizikçi Richard Feynman tarafından popülerleştiriliyor.

Geçtiğimiz yılların hızlı gelişen trendlerinden birisi olan kuantum
bilgisayarlar alanında, her yıl bir öncekine kıyasla daha olumlu
geçmekte. Özellikle 2030 senesine kadar küresel çapta 20 milyar
€’nun üstünde bir kamu fonu aktarılacak olan kuantum teknolojilerinin en dikkat çekeni olan kuantum bilgisayarların geleceğine
bu yazıda bir bakış atmak istedik. Ama geleceğine dair konuşmadan önce bu teknolojinin tarihini kısaca hatırlayalım.

Kuantum bilgisayarların o dönem fizikçilerin ilgisini çekmesindeki

Kuantum Bilgisayarların Kısa Tarihi
Bu teknoloji esas olarak 1970’lerde geliştirilmiş olan kuantum enformasyon kuramına (quantum information theory) dayanıyor.
Klasik bilgisayarların ve ağların gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan
enformasyon kuramının kuantum sistemler için ne tür farklı özelliklere sahip olduğunu inceleyen bu kuram, 1980’lerin başından
itibaren klasik bilgi işlemeyle kuantum bilgi işleme arasındaki farkların incelenmesini de kendisine konu ediniyor. Özellikle 1981’de
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asıl amaç aslında bilimsel hesaplama kapasitelerinde yatıyor. Bir
kuantum sisteminin bir klasik olarak işlenebilmesi için sistem büyüdükçe üstel olarak artan bir hafıza ve işlem kapasitesi gerekliliği bulunuyor. Orta boyutta bir molekülün bile ‘tam’ bir etkileşim
simülasyonu için dünya boyutlarında klasik bilgisayarlara ihtiyaç duyuluyor. Elbette simülasyon alanlarında geliştirilen DFT ve
benzeri ‘kestirim’ yöntemleri sayesinde bugün pek çok moleküler
yapının simülasyonunu gerçekleştirebiliyoruz. Fakat kuantum sistemlerin ‘tam’ bir simülasyonunun ancak yine başka bir kuantum
sistemle yapılabileceği fikri 1981’deki konferanstan sonra yaygın
olarak kabul edilmeye başlanıyor, bu nedenle de fizikçiler ve bilgisayar bilimciler bu alanda araştırmalara başlıyorlar.

nılır. Kuantum bilgisayarların ise temel mantıksal birimi kuantum
bittir (kübit). Fiziksel olarak kübitlerin gerçeklenimi için 1990’larda
ilk olarak NMR (Nükleer Manyetik Rezonans) sistemleri ön görülmüştür. Bu sistemler atom çekirdeklerinin döngü momentlerini
kullanarak oluşturulan kuantum durumları kübit olarak kullanmayı hedefler. Fakat 2000’lerin başına gelindiğinde bu sistemlerin ölçeklenebilir olmadığı açıkça görülmeye başlamıştır, 10-20 kübitlik
bir sistem yapılması mümkün olsa da 1 milyon kübitlik bir bilgi işleme kapasitesi için NMR sistemleri uygun değildir. Bundan sonra
alternatif teknolojiler incelenmeye başlanmıştır.

Kuantum Bilgisayarların Fiziği ve Mühendisliği

2000’li yılların ortalarında süperiletken sistemleri kullanarak yaratılan transmon kübitler şu an en yaygın olarak karşımıza çıkan
kübit donanımıdır. Bu sistemler, mK düzeyinde sıcaklıklara düşürülen malzemelerde elde edilen kuantum özellikleri kübit olarak
kullanmaya dayanır. Buraya not düşmek gerekir ki; mK düzeyi boş
uzaydan yaklaşık bin kat daha soğuktur, dolayısıyla bu sıcaklıklara
inebilmek ve bu sıcaklıklarda hala düzgün çalışan elektronik aksamlar üretebilmek çok büyük mühendislik çabalarını beraberinde getirmektedir. Yine de şu an IBM ve Google gibi büyük firmalar bu teknolojiye toplamda milyarlarca dolar yatırım yapmış ve
sonuçlarını almaya başlamışlardır. Sıvı helyum temelli soğutmaya
dayanan kriyojenik sistemlerin de gelişmesi ve görece ucuzlamasıyla dünyada şu an sayıları yüzleri aşan deneysel ve bazı durumlarda ticari süperiletken kuantum bilgi işleme ünitesi bulunmaktadır.

Klasik bilgisayarların temel mantıksal birimine bit (binary digit)
denir ve bunun için yaygın olarak fiziksel olarak transistörler kulla-

Şu an klasik bilgisayarlarda silikon bazlı transistörler herkes tarafından tek yöntem olarak kabul ediliyor olsa da unutmamak gere-

Alana ilk gerçek ve büyük boyutta ilgiyse 1994’te Peter Shor tarafından geliştirilen sayıları asal çarpanlarına ayırmada kullanılan ve
kısaca ‘Shor algoritması’ adı verilen bir algoritmayla oluyor. Normalde sayıları çarpmanın kolay, çarpanlarına ayırmanın ise zor
olmasına dayanarak ortaya çıkarılmış olan RSA (Rivest-Shamir-Adleman) şifreleme sisteminin Shor algoritması ile kırılabileceğini
öngören DARPA ve NSA gibi kurumlar, kuantum bilgisayarların geliştirilmesi konusunda fonlamalara başlıyor. Fakat birkaç senelik
araştırmalar bu algoritmayı çalıştırabilecek bir kuantum bilgisayarın yapılmasının önünde büyük fizik ve mühendislik problemleri
olduğunu ortaya çıkarıyor.
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kir ki bilgisayarların ilk günlerinde vakum tüpleri de kullanılmıştır
ve teorik olarak klasik bilgisayarlar bit olarak işlev görebilecek herhangi bir cihazdan üretilebilir. Benzeri şekilde kübit olarak kullanılabilecek her fiziksel sistem de aslında bir kuantum bilgi işleme
ünitesine dönüştürülebilir. Bu nedenle her ne kadar süperiletken
sistemler en yaygın kullanılanlar olsa da iyon tuzakları, fotonik
yapılar, ESR (Elektron Döngü Rezonansı), silikon, topolojik kübit-

ler gibi farklı sistemler de şu an değerlendirilmektedir. Aşağıdaki
tabloda senelere göre bu farklı teknolojileri kübit olarak inceleyen
akademik yayın sayılarının bir grafiğini bulabilirsiniz.
Elbette akademik çalışmaların yanında ticari olarak da farklı fiziksel donanımlara yatırımlar küresel olarak dikkat çekmekte. Örneğin merkezi Palo Alto, Kaliforniya’da bulunan ve tek odağı fotonik
kuantum bilgi işleme üniteleri üretmek olan PsiQuantum firması,
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şimdiye kadar 700 milyon $’a yakın bir yatırım almış durumda. Yine
bir Amerikan firması olan ve odağı iyon tuzaklı kuantum bilgisayarlar üretmek olan IonQ firması ise geçtiğimiz aylarda yaklaşık 2
milyar $’lık bir değerleme (valuation) ile borsaya açılmıştır. Microsoft senelerce topolojik kübitlerin geliştirilmesi için on milyonlar-

ca dolarlık ar-ge çabalarını desteklemiştir. İrili ufaklı pek çok firma
süperiletken kübitlere alternatif fiziksel sistemlerin geliştirilmesi
için çaba ve para harcamaktadır.

Kuantum Bilgisayım Modelleri
Fiziksel sistemlerin farklılıklarının yanında farklı kuantum bilgisayım modelleri de mevcuttur. IBM ve Google gibi devler tarafından
takip edilen model, klasik bilgisayarların da kullandığı ‘mantık
kapısı’ modelidir. Bu model bildiğimiz mantık kapısı temelli bilgi işlemenin kuantum versiyonu olarak düşünebilir. Ancak buna
alternatif olarak kuantum tavlama (annealing) veya ölçüm bazlı
kuantum bilgisayım (measurement based quantum computing)
gibi modeller de mevcuttur. Kuantum tavlama modelinin en bü-
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yük yatırımcısı ve öncüsü D-Wave firması 1999 yılında Kanada’da
kurulmuş ve şimdiye kadar geliştirdiği cihazları NASA, Lockheed
Martin ve Google gibi yerlere tanesi 10 milyon $ ve üstü fiyatlardan satmıştır. Ancak D-Wave yakın zamanda kuantum tavlama ve
mantık kapısı modellerini bir araya getiren hibrit bir model üzerine
geçiş yapacağını açıklamıştır. Yine de bu bilgisayım modelinden ilham alan dijital tavlayıcı (digital annealer) sistemleri Fujitsu gibi
firmalar tarafından da geliştirilmiş ve piyasaya sürülmüştür. Finans
gibi alanlarda optimizasyon amaçlı kullanımlarına ise şimdiden
başlanmış durumda.

Kuantum Bilgisayarların ve
Bilgisayımın Geleceği
Kuantum teknolojileri küresel bir teknoloji yarışının yapay zekayla birlikte en çok dile getirilen öğelerinden birisi haline gelmektedir. Özellikle Çin’in bu alandaki büyük yatırımları ve başarıları
Amerikan Senatosu’nu NQIA’i (National Quantum Initiative Act)
çıkarmaya, Avrupa Birliği’ni ise Kuantum Amiral Gemisi Programını başlatmaya yönlendirmiştir. Bu iki program da kuantum biliminin çıktılarının teknolojileştirilmesi ve ürünleştirilmesi konusunda
akademi-sanayi iş birliğini vurgulayan ve boyutları 1 milyar €’nun
üzerinde olan girişimlerdir. Özellikle Avrupa’da daha şimdiden Almanya’nın 2,6, Fransa’nın ise 1,6 milyar €’luk ek fonlama girişimleri
ile bu alanın ulusal olarak da bu ülkeler için önemli olduğu ortaya
konulmuştur. Yine de vurgulamak gerekir ki henüz bu yarışın ilk
aşamaları yaşanmaktadır ve kuantum teknolojileri bir depar yarışı
değil maraton olarak düşünülmelidir.
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Maxitech Kurumsal İnovasyon Uzmanı

Kuantum Bilgisayarların
Ticari Uygulama
Alanları

tum bilgisayar kavramı geliştirilmiş ve ikinci kuantum devrimi adı
verilen hareket başlamıştır. Kuantum bilgisayarlar hâlâ oldukça
deneysel aşamada olsa da donanımı geliştirmek için küresel bir
yarış sürerken ticari tarafta da şirketler bu teknolojiyi araştırma laboratuvarlarının dışına çıkartarak endüstrideki zorlukları çözmek
için kullanmanın yollarını araştırmaktadırlar.

Kuantum mekaniği, 20. yüzyılın başında, doğayı atom ve atomu
oluşturan parçacıklar ölçeğinde açıklayan bir bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır ve günlük hayatta kullandığımız birçok teknolojinin
temelini oluşturan transistörler, lazerler ve Manyetik Rezonans
(MR) gibi ilerlemelere yol açmıştır. Yüzyılın sonlarına yaklaşıldığında ise karmaşık hesaplamalar için maddenin kuantum mekaniksel özelliklerinden faydalanılması fikrinin temelleri atılarak kuan-

Kuantum ve klasik bilgisayarların her ikisi de temel olarak hesaplamalar yapmaktadır, ancak yanıtları almak için veriyi kullanma
biçimleri farklılık göstermektedir. Kuantum bilgisayarlar ve kuantum hesaplama ile ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri, bu teknolojinin klasik bilgisayarların yerini almayacak
olması, buna karşılık veriyi benzersizce modelleme ve işleme yetenekleri ile klasik bilgisayarların yetersiz kaldığı hesaplamalarda hız
ve doğruluk avantajı sağlayacağı öngörülmesidir.
Kuantum hesaplamanın ticari olarak kullanılmasını sağlamak ve
günümüz hesaplama yöntemleriyle kabul edilebilir sürelerde sonuç alınamayan zorlu problemleri çözebilmek amacıyla farklı sektörlerden uzmanlar, üniversitelerdeki kuantum teknolojileri araştırmacılarıyla bir araya gelmekte veya kuantum yazılım hizmeti
veren sayılı girişimle ortak araştırmalar yürütmektedirler.
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Avrupa’da Kuantum Hesaplamanın Sonraki Uygulamaları (NEASQC) adı verilen proje; AstraZeneca, Total ve HSBC gibi farklı
endüstrilerdeki firmaları akademik uzmanlarla bir araya getirmektedir. Kuantum Teknolojisi ve Uygulama Konsorsiyumu (QUTAC)
ise Almanya’da kuantum hesaplamayı endüstrideki problemlerin
çözümünde kullanılabilir hale getirmek amacıyla BASF, BMW, Boehringer Ingelheim, Bosch, Siemens ve Volkswagen gibi 10 büyük
şirket tarafından Haziran 2021’de kurulmuştur. Yine 2021 yılında
kurulan, Tokyo Üniversitesi liderliğindeki Kuantum İnovasyon Girişimi Konsorsiyumu ise Toyota, Hitachi, Toshiba ve Sony Group’un
da dahil olduğu Japonya’nın endüstri lideri üyeleriyle, ülkede kuantum hesaplama konusunda araştırma ve geliştirmenin hızlandırılması amacıyla kurulmuştur.

meteorolojide kuantum simülasyonu ve büyük ölçekte hava tahminleri olarak sıralanabilmektedir.
Bu araştırmalarda ya sadece kuantum algoritmaları üzerinden
ilerlenmekte ya da klasik algoritmalar ile kuantum algoritmaları
birlikte kullanılıp her iki teknolojiden de hibrit bir şekilde yararlanılmaktadır.

Finans
Günümüzde bankacılık müşterileri, değişen ihtiyaçlarını ve davranışlarını hızla öngören kişiselleştirilmiş ürünler ve hizmetler
talep etmektedir. Müşterilerin hangi ürünlere ihtiyaç duyduğunu
neredeyse gerçek zamanlı olarak belirlemeye yetecek kadar davranışsal veriyi hızlı ve doğru bir şekilde analiz eden modeller oluşturmak zordur. Dolandırıcılık tespitinde de benzer bir durum söz
konusudur. Kullanılan sistemler bankaların müşteri ediniminde

Günümüzde ticari kuruluşların kuantum bilgisayarlar ile çözüm
aradıkları problemler veya endüstride kullanılan mevcut yöntemleri iyileştirme fırsatları olarak gördükleri konular, finansta, opsiyon ve türev fiyatlamaları, portföy optimizasyonu; ilaç ve kimya
endüstrisinde, daha hızlı ve verimli ilaç keşifleri için moleküler simülasyon, otonom araçlar için yenilikçi materyallerin simülasyonu ile daha verimli pil üretimi; lojistik ve otomotivde araç filolarının rota optimizasyonu, üretim hatlarında iş yükü optimizasyonu;
havacılıkta, uçak kanadı tasarımı ve filo yönetimi; enerji ve petrol
endüstrisinde petrol aramalarında delme hattı optimizasyonu ve
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gereğinden fazla temkinli olmasına ve süreçlerin uzun sürmesine
neden olmaktadır. Kuantum bilgisayarların veri modelleme yeteneklerinin, günümüzde mümkün olmayan karmaşık yapıdaki verilerin analizi, sınıflandırması ve bunlar üzerinden tahminleme yapılması konusunda üstün olduğunu kanıtlaması beklenmektedir.

mektedir. Amerika’da JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup
ve Wells Fargo; İngiltere’de HSBC ve Barclays; İspanya’da BBVA ve
Hollanda’da ING konuyla ilgilenen başlıca finansal kuruluşlardır.
Eylül 2021’de, Goldman Sachs, Silikon Vadisi merkezli kuantum
yazılım danışmanlığı firması QC Ware ile birlikte, Monte Carlo simülasyonlarını hızlandıracak yeni bir araştırma çalışması yayınlamışlardır. Bu araştırma, finansın yanı sıra telekomünikasyon, robotik, iklim bilimi ve yeni ilaçların geliştirilmesi alanlarında kullanılan
ve belirsizlik ortamında daha doğru kararlar alınmasını sağlayan
Monte Carlo simülasyonunu hızlandırmaya yöneliktir. Büyük ölçekli veri ile çalışabilir hale geldiği takdirde finansal piyasaların
çalışma şeklini değiştirebilecek, firmaların risk değerlendirmesini
ve çeşitli finansal araçların fiyatlamaları için günümüzde kullanılan metotlardan çok daha yüksek hızlarda simüle etmesini amaçlayan kuantum algoritmaları tasarlamışlardır. Kuantum bilgisayar
donanımı üzerinde çalışmalarını sürdüren Maryland, ABD merkezli IonQ firmasının geliştirdiği küçük ölçekteki kuantum işlemcileri
üzerinde de bu algoritmaların ilk denemelerini gerçekleştirmişlerdir.

Portföy yönetiminde ise piyasa hareketlerine ayak uyduran yatırım
portföyleri, hesaplama sınırlamaları ve işlem maliyetleri ile önemli
ölçüde kısıtlanmaktadır. Kuantum hesaplamanın kombinatoryal
optimizasyon yeteneklerinin, piyasa koşullarına ve yatırımcı hedeflerine neredeyse gerçek zamanlı olarak yanıt vermesine olanak
sağlayacağı öngörülmektedir.
Likidite yönetimi, türev fiyatlandırması ve risk analizi hesaplamaları karmaşık olabilmektedir, bu da alım satımlardaki risk maliyetlerini uygun şekilde yönetmeyi zorlaştırmaktadır. Günümüzde,
finansal modellerde risk ve belirsizliğin etkisini analiz etmek için
tercih edilen Monte Carlo simülasyonlarının, kuantum bilgisayarların veri işleme yetenekleri kullanılarak geliştirilmesi ve bu sayede
daha fazla sonucu test ederken simülasyonların daha yüksek hassasiyetle yapılması konusunda umut veren araştırmalar yapılmaktadır.

Uzmanlık alanı portföy optimizasyon problemleri, risk analizi ve
piyasa simülasyonu olan, bu doğrultuda uluslararası finansal
kuruluşlarla kavram kanıtı çalışmaları yürüten İspanya merkezli Multiverse Computing, BBVA ile ortak araştırmaları sonucunda
finans alanında bir dizi kuantum ve geleneksel teknolojiyi değerlendirmiş ve kıyaslamıştır. Yatırımların getirilerini mümkün olan en
yüksek seviyeye çıkartacak, henüz keşif aşamasında olan bu araştırma ile, işlem maliyetleri gibi olası kısıtlamaları da göz önüne

Kuantum hesaplamanın finansal hizmetler sektöründe pratik olarak kullanılması konusunda Goldman Sachs, kuantum bilgisayarların şimdikinden kat kat fazla kuantum bit sayısına sahip olması
gerektiğini ve bunun önünde tahmini olarak 5 yıl olduğunu belirtse
de şimdiden yarışa hazır olabilmek için finansal kurumlar araştırmalarını sürdürmekte ve teknolojinin gelişimini yakından takip et-
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alarak, dinamik portföy optimizasyonu problemini ele almışlardır.
Haziran 2020’de yayınlanan bu araştırmada sekiz yıllık, 52 varlıktan oluşan gerçek günlük fiyat verileri kullanılarak farklı donanım
platformlarında denenen bu çalışma sonucunda endüstride kullanılan mevcut yöntemleri iyileştirmeyi hedeflemektedirler. Klasik algoritmalardan faydalanarak denedikleri çözüm bir günden
fazla sürerken kuantum işlemcilerde 3 dakikaya yakın bir sürede
tamamlanmıştır.

le kuantum sinir ağlarının, birçok hastalığın erken teşhisi veya tedavisi konusunda çığır açabilecek bir optimizasyon problemi olan
protein katlamanın çözümüne olanak tanıyacağı öngörülmektedir.
İsviçre kökenli ilaç firması Roche; Cambridge, İngiltere merkezli
kuantum hesaplama yazılım firması Cambridge Quantum Computing ile birlikte, olası Alzheimer’ın erken tanı ve tedavilerini araştırmak için kuantum düzeyinde kimyasal etkileşimleri simüle etmek
ve paralelde diğer hastalıklar için de potansiyel ilaçlar üretmek konusunda kavram kanıtı çalışmaları yürütmektedirler. Roche aynı
zamanda QC Ware ile biyomedikal görüntü analizinin doğruluğunu, verimliliğini ve güvenilirliğini geliştirmek için kuantum sinir
ağlarının potansiyelinin keşfedilmesi konusunda araştırmalarını
sürdürmektedir. Bu sayede Roche, hastalıkların daha erken saptanmasını ve daha doğru teşhisini amaçlamaktadır.

Sağlık ve İlaç
Kuantum bilgisayarların en umut verici uygulama alanlarından bir
diğeri ise yeni ilaçların daha hassas ve daha hızlı geliştirilmesine
olanak sağlayacak, moleküllerin ve kimyasal davranışlarının simülasyonudur. Buna göre molekül yapılarının daha iyi anlaşılması
ile birlikte daha etkili ilaçların geliştirilmesine olanak tanınacaktır.
Bunun yanı sıra, makine öğrenmesinde kullanılabilecek kuantum
hesaplama avantajı ile desteklenmiş sinir ağlarının, bir diğer ismiy-

Günümüzün klasik bilgisayarları, hastalıkların oluşum mekanizmalarının tespitine yardımcı olabilecek moleküler simülasyonlarda ve analizlerde yetersiz kalabilmektedir. Kuantum hesaplama,
şu anda mümkün olandan çok daha büyük molekülleri doğru bir
şekilde simüle etme ve karşılaştırma potansiyeline sahip olması
sebebiyle farmakoloji alanında yeni buluşlar ve hastalıkların tedavileri için fırsatlar sunmaktadır. Alman ilaç şirketi Boehringer
Ingelheim, Ocak 2021’de, Google ile birlikte bu olanakları araştırmak amacıyla üç yıllık bir anlaşma imzalamıştır. Firma, Google ile
çalışmaya başlayan dünya çapındaki ilk ilaç şirketidir.
Büyük kuruluşlar yanı sıra, sadece kuantum kimya konusuna ve
kuantum hesaplamanın ilaç keşfindeki olası avantajlarını araştır-
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maya odaklanan dünya çapında 15’in üzerinde girişim mevcuttur. ABD başta olmak üzere, Kanada, İngiltere, İsviçre, Fransa ve
Singapur’da bulunan bu girişimler de ilaç keşif araştırmaları için
kimyasal reaksiyonların ve moleküler özelliklerin doğru tahmini
ve kişiselleştirilmiş tedavilerin keşfedilmesi konularında kuantum
hesaplamadan yararlanılması amacıyla araştırmalar yürütmektedirler.

Enerji

bir şekilde dağıtılmasında da iyileşme sağlayacağına inanan Amerikan petrol ve doğalgaz şirketi ExxonMobil, sıvılaştırılmış doğal
gazın hedefe ulaştırılmasında etkili yöntemleri araştırmak için
IBM ile çalışmaktadır. Sadece 2021 yılında 500’den fazla doğalgaz
gemisi, tedariği karşılamak için binden fazla yolculuk gerçekleştirmiştir. Bu dağıtımın verimli bir şekilde gerçekleşmesi için, her bir
geminin konumu ve her teslimat yerinin doğal gaz gereksinimleri
hesaba katıldığında, birkaç düzine gemi için bile konu, milyarlarca
kombinasyonun göz önünde bulundurulması gereken karmaşık
bir optimizasyon problemine dönüşmektedir. Günümüzde, bu tür
bir problem, klasik hesaplama yöntemleri kullanılarak tam olarak
çözülememektedir. ExxonMobil, doğru envanter yönetiminin ve
dağıtım rotalarının modellenmesi konusunda, klasik ve kuantum
hesaplama tekniklerini birleştirerek karmaşık ve acil küresel sorunları nasıl çözebileceğini keşfetmek için araştırmalarını sürdürmektedir.

Karbondioksit emisyonlarının büyük bir kısmından sorumlu olan
enerji santralleri ve kimyasal tesisler, karbon yakalama, kullanma
ve depolama (CCUS) teknolojilerine son yıllarda yükselişe geçen
yatırımlar yapmaktadırlar.
Yıllık araştırma ve geliştirme yatırımlarının yüzde 10’unu bu alana
ayıran Fransa merkezli Total, Cambridge Quantum Computing ile
karbondioksiti daha verimli bir şekilde yakalayabilen yeni malzemelerin tasarımını mümkün kılacak kuantum algoritmaları üzerinde çalışmaktadır. Günümüzün süper bilgisayarlarıyla hesaplanması imkansız olan, tüm fiziksel ve kimyasal mekanizmaları
simüle edecek bu yeni algoritmalarla Total, sıfır karbon hedefine
ulaşabilmesi için gerekli olan teknolojilerin geliştirilmesini hızlandırmak niyetindedir. Aynı amaçla, İngiltere merkezli BP, IBM iş
birliğiyle, Hollanda merkezli Shell ise, Leiden ve Amsterdam Vrije
Üniversiteleri iş birliğiyle birçok karmaşık kimyasal işlemin endüstri ölçeğinde doğru modellenebilmesi konularında çalışmaktadır.

Kuantum hesaplamanın optimizasyon problemlerinde avantaj
sağlayacağı öngörülen bir diğer araştırma konusu ise, jeofiziksel
özellikler ve sondaj açılarının sınırlamaları dikkate alınarak sondaj
yollarının optimize edilmesidir.

Kuantum hesaplamanın yalnızca üretimde değil, enerjinin verimli
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Otomotiv Lojistik ve Havacılık
Otomotiv endüstrisinin, yeni malzemelerin üretimi ve sentezinden, araç trafiğinin ve otonom araçların yönetimine kadar değişen uygulamalarda kuantum hesaplamayı kullanabileceği tahmin
edilmektedir.
Kanada merkezli bir kuantum bilgisayar şirketi olan D-Wave ve
Google işbirlikleriyle Volkswagen, trafik sıkışıklığını azaltmak için
kuantum hesaplamanın kullanımını araştırmaktadır. Trafik verileri,
araçların içindeki akıllı telefonlar ve vericiler yardımıyla toplandıktan sonra veriler, klasik algoritmalar ile belirli bir bölgedeki trafik
yoğunluğunun yanı sıra bir araca ihtiyaç duyan kişi sayısına karar
vermek için işlenmektedir. Sonrasında sonuçlar, araç gerektiren
kişi sayısına karşılık mevcut araç sayısını optimize etmek için bir
kuantum algoritması tarafından işlenebilir. Bu şekilde klasik ve kuantum algoritmaların birlikte kullanılması ile taksilerin veya toplu taşıma hizmeti sağlayıcılarının uygun yere yönlendirilmesiyle
trafik optimizasyonu sağlanmaktadır. Kuantum hesaplamanın bu
etkisi, otonom araçların yoğun trafik durumlarından kaçınması ve
uygun şekilde dağıtılması konularına da uygulanabilecektir. Aynı
alanda Japon otomotiv şirketi Toyota da otonom araç vizyonu
kapsamında araştırmalarını sürdürmektedir.

parametreye göre daha verimli hale getirilmesinde kullanmayı
hedeflemektedir.
Amazon ile bir araya gelen Alman otomotiv firması BMW ise 2021
yılında otomotiv endüstrisindeki problemlerin kuantum hesaplama yoluyla çözülebilmesi amacıyla bir yarışma düzenlemiştir. Yarışmada finale kalan grubun çözdüğü problem, otonom sürüşün
yaygınlaşması ile beraber önemi artacak olan araçlardaki sensör
sayısının optimizasyonu konusunu ele almaktadır. Bu senaryonun
amacı, sensörlerin konumlarını optimize etmek için kuantum hesaplama tekniklerinin kullanılması ve bu sayede maliyetler minimumda tutulurken maksimum kapsama alanı sağlamaktır.
Havacılık ve uzay endüstrisi; akışkanlar dinamiği, aerodinamik
ve uçuş mekaniği alanlarında karmaşık hesaplama gereksinimlerine sahiptir. Havacılık şirketi Airbus, uçak tasarımında önemli
bir faktör olan, uçak etrafındaki hava akışının analizi için gereken
hesaplama kaynaklarını azaltmak amacıyla kuantum bilgisayarla-

Yine Google iş birliği ile Alman otomotiv firması Daimler, elektrikli araçlarda kullanılan pillerin veriminin arttırılması için yeni
materyallerin geliştirilmesinde, otonom araçların yoğun trafik koşullarına uyum sağlaması ve Daimler’in üretim hatlarının birçok
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rın hesaplamalı akışkanlar dinamiği alanındaki kullanımını araştırmaktadır. Bunun yanı sıra kalkış ve inişlerin optimizasyonu ile
yakıt ve zamandan tasarruf edilmesi, birçok farklı parametrenin
değerlendirilerek kanat dizaynlarının iyileştirilmesi ve yük kapasitesinin doğru şekilde kullanılmasıyla yakıt kullanımının ve işletme
giderlerinin azaltılmasında kuantum hesaplamanın kullanılması
konularında da 2020 yılında bir yarışma düzenleyen Airbus, kuantum yazılım danışmanlığı firması QC Ware ile birlikte çalışmaktadır
ve firmanın yatırımcılarındandır.

2021’de, daha güçlü pil üretimi için yeni malzemelerin elektrokimyasal süreçlerini simüle etmek için bir kuantum bilgisayar üzerinde deneme yaptıklarını açıklamıştır. Nisan 2021’de ABD Hava
Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı, QC Ware ile birlikte insansız
hava araçları araştırmalarında kuantum makine öğrenmesinin potansiyel kullanımını araştıracaklarını duyurmuştur. Nisan 2021’de,
Avustralya, Yeni Güney Galler Hükümeti, yine Avustralya merkezli kuantum yazılım çözümleri sunan Q-CTRL firması ile kuantum
hesaplama ile nasıl daha esnek bir ulaşım ağı oluşturulabileceği
konusunda çalışmaya başlamıştır. Bu araştırma projesi ile kalabalık insan topluluklarının hareketlerinin gerçek zamanlı haritaları
çıkartılarak toplu taşıma sistemlerinin anlık optimizasyonunu hedeflemektedirler.

Ticari tarafta yapılan denemelerin yanı sıra devlet tarafında da
kuantum bilgisayarların olası kullanım alanları üzerine araştırmalar sürdürülmektedir. Almanya Havacılık ve Uzay Merkezi, Şubat
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Sonuç

Kaynaklar

Kuantum hesaplama, disiplinlerarası bir alan olması sebebiyle, ticari alandaki uygun problemlerin tespiti için endüstrideki uzmanların yanı sıra, kuantum hesaplama konusunda uzman ve doktora
seviyesinde araştırmacı kimlikli fizikçilerin bir araya gelmesini gerektirmektedir. Bu doğrultuda, kuantum hesaplamanın kullanım
alanlarının tespiti konusunda araştırma yapan şirketler, kuantum
yazılım danışmanlığı veren firmalarla iş birliği içinde bu çalışmalarını yürütmektedirler.

https://en.wikipedia.org/wiki/Applications_of_quantum_mechanics
https://newsroom.vw.com/company/volkswagen-takes-the-quantum-computing-revolution-from-the-lab-to-the-factory/
https://www.neasqc.eu/about-the-project/
https://www.qutac.de/about/?lang=en
https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Toyota-and-Mitsubishi-Chemical-to-use-IBM-quantum-computer
https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/exploring-quantum-financial
https://ionq.com/news/september-21-2021-goldman-sachs-qc-ware-ionq-quantum-algorithms
arXiv:2109.09685v1 [quant-ph]
https://sifted.eu/articles/quantum-banking/
https://www.ft .com/content /bbff5dfd-caa3-4481-a111c79f0d38d486
https://www.eenewseurope.com/news/psiquantum-taps-gf-get-million-qubits
https://www.linkedin.com/company/multiversecomputing/?originalSubdomain=es
https://www.bbva.com/en/bbva-and-multiverse-showcase-how-quantum-computing-could-help-optimize-investment-portfolio-management/
https://www.multiversecomputing.com/news/bbva-announces-partnership-with-multiverse/
https://www.multiversecomputing.com/news/multiverse-bbva-work-on-portfolio-optimization/

Firmalar problem tespitlerinde, günümüz klasik bilgisayarları
ile çözülmesi imkansız, veri bilimi ekipleri tarafından henüz klasik olarak optimize edilmemiş veya manuel karar vermeyi içeren
problemler yerine, klasik yöntemlerle çözmenin verimsiz olduğu
ve çözerken fazla kaynak harcanan problemleri değerlendirmektedirler. Bu çalışmalar, klasik yöntemlerle elde edilen sonuçlara göre
kuantum bilgisayarların avantajlarını incelemektedir.
Kuantum bilgisayarları kullanarak ticari olarak gelir elde etmeyi
öngören firmalar için bu yatırım kısa vadede herhangi bir getiri
sağlamasa da bir araştırma ve geliştirme yatırımı olarak görülmeli
ve dijital dönüşüm planı gibi bu konuya da “kuantum dönüşüm
planı” olarak yaklaşılmalıdır. Kuantum hesaplama araştırmalarına
şimdiden yatırım yapan firmalar, ileride yıkıcı olacak benzersiz teknolojiler konusunda yeteneklerini geliştirmektedirler. Aynı zamanda, dünyada yaygın olarak kullanılması öngörülen teknolojilerin
üretiminde yer alarak henüz gelişmekte olan bu teknolojiyi kendi
ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirmektedirler.
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arXiv:2007.00017v1 [quant-ph]
https://medium.com/qturkey/kuantum-bilgisayarlar-ve-finans-5213b5be82b8
https://www.roche.com/quantum-computing.htm
https://fortune.com/2021/01/28/roche-to-use-quantum-computing-for-drug-discovery/
https://medium.com/@marketing_4284/qc-ware-explores-using-quantum-neural-networks-to-improve-biomedical-image-analysis-with-roche-82c8ffeaeb59
https://www.boehringer-ingelheim.com/press-release/partnering-google-quantum-computing
https://www.boehringer-ingelheim.com/press-release/founding-member-qutac
https://www.biopharmatrend.com/post/99-8-startups-applying-quantum-calculations-for-drug-discovery/
https://totalenergies.com/media/news/news/total-exploring-quantum-algorithms-improve-co2-capture
https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/
press-releases/bp-joins-the-ibm-quantum-network-to-advance-use-of-quantum-computing-in-energy.html
h tt p s : / / w w w. u n i v e r s i te i t l e i d e n . n l /e n / n e w s / 2 0 2 0 / 0 5 /
shell-works-with-leiden-physicists-on-quantum-computer-algorithms-for-chemistry
https://www.ibm.com/case-studies/exxonmobil/
https://www.futurebridge.com/industry/perspectives-mobility/
quantum-computing-a-key-to-autonomous-vehicle-industry-success/
https://thequantumdaily.com/2021/11/10/bmw-group-and-amazon-web-services-select-qcis-qatalyst-as-a-finalist-in-the-quan-

tum-computing-challenge/
https://www.qutac.de/wp-content/uploads/2021/06/QUTAC_Paper.pdf
https://www.airbus.com/sites/g/files/jlcbta136/files/2021-10/
AQCC-5-problem-statements%20%282%29.pdf
https://www.dlr.de/content/en/articles/
news/2021/01/20210219_quest-quantum-computer-energy-storage.htmls
https://www.prnewswire.com/news-releases/air-force-research-laboratory-partners-with-qc-ware-to-apply-quantum-machine-learning-in-identifying-flight-patterns-of-unmanned-aircraft-301277491.html
https://www.transport.nsw.gov.au/news-and-events/media-releases/worlds-smartest-computer-recruited-for-future-transport
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Serkan Kantarcıoğlu
Softtech Ürün Yöneticisi

Low-Code Platformlar

bir yazılım geliştirme yaklaşımıdır. Karmaşık programlama dilleri
kullanmak yerine, sürükle ve bırak özelliklerine sahip görsel ara
birimler kullanılır.

Günümüzde bir kurumun/şirketin başarısı, yeni ürünlerini piyasaya ne kadar hızlı sürdükleri ve rekabetin önüne hangi yeniliklerle,
ne şekilde geçebilecekleri ile doğru orantılıdır. Teknolojinin hızla
geliştiği günümüzde, giderek artan sayıda şirket, tüm kullanıcılara
aynı özellikleri sunan ‘geleneksel’ paket yazılımlar yerine kendilerini rekabetten farklılaştıracak, kurum ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş özel uygulamalar ile çalışmayı tercih ediyor.

No-code uygulama geliştirmede ise teknik bilgisi olmayan kullanıcılar, kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan ve kodlama yapmadan, sadece sürükle ve bırak ara birimlerle uygulama geliştirirler.
Low-code ve No-code Platformlar arasındaki fark aşağıdaki tablodaki gibi özetlenebilir.

Başka bir deyişle, yöneticiler kurumlarına avantaj sağlayan, pazara
sundukları yeni çözümlerle, işlerini reaktiften proaktif yapıya dönüştürmek istiyorlar. Low-code uygulama geliştirmenin sağladığı
da tam olarak budur.

Low Code

Low-code/No-code (LCNC)
LCNC platformlar, hem teknik hem de teknik olmayan çalışanların iş gereksinimlerine göre uygulama geliştirmelerini, kurumların
daha verimli olmalarını ve modern iş ortamında büyümek için dinamik değişikliklere daha hızlı uyum sağlamalarını sağlar.
Low-code uygulama geliştirme, uygulama veya süreç oluşturmak
için çok az kodlama gerektiren veya hiç kodlama gerektirmeyen

No Code

Kimin için?

Developers

Teknik olmayan kullanıcı

Temel hedef

Hızlı uygulama geliştirme

Kullanım kolaylığı

Kodlama
gereksinimi

Az

Yok

Özelleştirme

Tam özelleştirme

Özelleştirilebilir önceden
oluşturulmuş şablonlar

Platform bağımlılığı

Platform değiştirilebilir

Platform bağımlılığı vardır

Uçtan uca
uygulama geliştirme

Uçtan uca
uygulama geliştirilebilir

Yeteneği sınırlıdır

Developerʼlar için yeni nesil
hızlı uygulama geliştirme

İş kullanıcıları için
self servis uygulamalar

Kompleks uygulama
geliştirilebilir

Basit uygulamalar geliştirilir

Amaç
Kompleks
Uygulamalar

Kaynak: axcelbeck.com/low-code-no-code-technology-the-key-to-revolutionizing-insurance/
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Low-code Uygulama Geliştirmenin Faydaları

yetlerini çeşitli şekillerde düşürmelerini sağlar.

Dijital dönüşüm yıllardır yüksek öncelikli bir konu; ancak COVID-19,
dijital dönüşümün önemini daha da üst seviyeye taşıdı. Şirketlerin
iş süreçlerini hızlı bir şekilde dijitalleştirmek için yeni uygulama geliştirme talepleri hiçbir dönemde bu kadar yoğun olmamıştı.

Kodlama bilgisi olmayan kullanıcıların ya da az tecrübeli developer’ların uygulama geliştirebilmesine olanak sağladığı için yüksek
maliyetli uzman developer’lara olan ihtiyacı azaltır.
Uygulama geliştirme sürelerinin kısalması, kurumların ürünlerini
pazara sunma süresini kısaltır, dolayısıyla yatırımlarının getirisini
daha hızlı görmelerine olanak sağlar.

Uygulama geliştirmeye olan yoğun talebi karşılamada Low-code
platformların kullanımı, kurumlara birçok açıdan fayda sağlamakta.

Hızlı Uygulama Geliştirme

Low-code platformlarda bulunan bileşen ve modüller önceden
test edildiği için uyumluluk ile ilgili problem oluşmaz, böylelikle
geleneksel uygulama geliştirme yöntemine göre bakım maliyetleri
azalır.

Low-code platform, önceden oluşturulmuş bileşen setleri ve modülleri kullanarak sürükle-bırak ile ekranları, iş süreçlerini ve veri modellerini kolayca oluşturarak hızlı uygulama geliştirmenizi sağlar.

Operasyonel Verimlilik

Geliştirilen uygulamaların ve etkileşim içinde olduğu diğer uygulamaların performanslarını takip etmek ve analiz etmek için ekstra
efor harcamanıza gerek kalmaz. Low-code platformlar bu hizmetleri bünyelerinde hazır bulundururlar.

Manuel süreçlerin otomasyonu, hataları azaltıp kaliteyi arttırırken,
çoğu low-code platform sahip olduğu iş süreci otomasyon araçlarıyla kullanıcılara görsel kullanıcı ara yüzleri sunarak kendi süreçlerini oluşturmalarını sağlar.

Forrester analisti John Rymer (1), low-code platformların “yazılım
geliştirmenin geleneksel yöntemlerden 10 kat daha hızlı yapılmasına olanak sağladığını” söylüyor.

Low-code platformda geliştirilen uygulamalar sayesinde iş akışları
ve süreçler izlenebilir hale gelir.

Düşük Maliyet

Ayrıca API’ler ve pre-built entegrasyon seçenekleri ile iş süreçlerinin başka uygulamalarla ve third-party sistemler ile entegrasyonuna imkan verir.

Maliyetlerin düşürülmesi, kurumların karlılığı üzerinde doğrudan
bir etkiye sahiptir. Low-code platform kullanımı, kurumların mali-
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Kod Kalitesi

Gartner 2024 yılına kadar tüm uygulamaların %65’inin low-code
platformlar kullanılarak oluşturulacağını ve büyük kurumların
%75’inin en az 4 farklı low-code platform kullanacağını tahmin
ediyor.

Low-code platformlar yeni uygulamaların kalitesi üzerinde kontrol
ve izlenebilirlik sağlar.

Forrester, low-code pazarının 2022 yılında 21 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmasını bekliyor.

Uygulamaların kalitesinin, developer’ların kod yönerge ve standartlarına uyup uymamasına olan bağımlılığını ortadan kaldırır,
platform bu işlevi üstlenir. Kaynak kodu aynı yapıya göre üreterek,
kontrol edilmiş ve yeniden kullanılabilir bileşenler sağlar.

Mendix’in State of Low-Code 2021 raporuna göre;
• Kurumların %77’si yetenek açığını kapatmak için low-code
kullanımına başladı.
• Low-code çözümler, iş kritik uygulamalar için de artarak kullanılıyor ve kullanım oranı %33’e ulaştı.
• Developer’lar, günlük uygulama geliştirme işlerinin %51’inin
low-code platformlar ile yapılabileceğini söyleyerek daha esnek çalışılabildiğini kabul ediyorlar.
• Markets&Markets’in “Low-Code Development Platform Market-Global Forecast to 2025” raporundaki low-code kullanımı
endüstri bazlı incelemesine göre;
• Low-code uygulama geliştirme platformunun kullanıldığı başlıca sektörler; Bankacılık/Finans/Sigortacılık (BFSI), üretim,
otomotiv, perakende, bilgi teknolojileri, medya ve eğlence,
enerji, kamu ve eğitim.
• Tüm sektörlerdeki kurumlar toplam gelirlerini arttırmak amacıyla satış ve pazarlama yeteneklerini arttırmak istiyorlar ve bu
sebeple low-code uygulama geliştirmeyi değerlendiriyorlar.
• Sektörler içinde low-code kulanımında en büyük paya Bankacılık/Finans/Sigortacılık (BFSI) sahip, yıllık büyümesi %29,6
olarak hesaplanıyor.

Hızlı Uygulama Geliştirme

Düşük Maliyet

Low Code
Operasyonel Verimlilik

Kaliteli Kod

Kaynak: www.comidor.com/blog/low-code/low-code-workflow-automation/

Low-code Kullanımı
Low-code platformlar dijitalleşen dünyada uygulama geliştirme ve
modernizasyonuna yönelik artan talep sebebiyle pek çok kurum
tarafından tercih edilen bir teknoloji haline geldi.

73

TEKNOLOJİ RAPORU

SERKAN KANTARCIOĞLU
Araştırmada sektörel bazlı market büyüklükleri aşağıdaki tablodaki gibi öngörülüyor.
2018

2019

2020-e

2025-p

CAGR
(2020-2025)

1.509

2.284

3.305

12.094

29,6%

Perakende ve e-Ticaret

578

852

1.208

4.219

28,4%

Kamu ve Savunma

880

1.290

1.821

6.276

28,1%

Sağlık

770

1.123

1.578

5.388

27,8%

1.193

1.744

2.455

8.417

27,9%

421

623

885

3.103

28,5%

Bankacılık/Finans/Sigortacılık

Bilgi Teknolojileri
Enerji
Üretim

422

602

832

2.717

26,7%

Diğerleri

608

836

1.118

3.330

24,4%

"Otomasyon Talepleri
Tırmanırken Düşük Kod Yüksek
Öncelik Haline Geldi"

2019

2020

2021

%70

2022

2023

Özet olarak; önümüzdeki yıllarda, uygulamaların büyük kısmı
low-code platformlar aracılığıyla geliştirilecek ve yönetilecektir.
Platformlar kurumlara, uygulamalarını ve iş süreçlerini dijitalleştirmek ve otomatikleştirmek için verimlilik, etkinlik, maliyet ve efor
açısından çok büyük kazanım sağlamaktadır.

"Düşük kodlu yazılımlar, dijital
dönüşüm yolculuğu sırasında çoğu
şirketin kaçırdığı hızlı hareket etme
ve çevik olma fırsatını sunuyor."

"Forrester, düşük kod pazarının
2022 itibariyle harcamada 21
milyar USD temsil etmesini
bekliyor."

2024

2025

"2024 itibariyle tüm uygulama
geliştirme faaliyetlerinin %65'inden
fazlasını düşük kod uygulama
platformları oluşturacak."

Kaynaklar
https://www.forrester.com/blogs/why-you-need-to-know-about-low-code-even-if-youre-not-responsible-for-software-delivery/
https://cyclr.com/blog/low-code-is-revolutionising-the-software-industry
https://www.cmswire.com/information-management/whats-behind-the-explosion-of-low-code-and-no-code-applications/
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Softtech Veri Analitiği Takım Lideri

Kurumsalların Merkezi
Sinir Sistemleri

şeklinde tanımlanır. Kurumlar karar alma süreçlerini veri analitiği
ile destekleyerek yepyeni bir kültür ve iş yapış biçimine evrilirler.
Günümüzde süreçlerini ve kararlarını veri ile destekleyen kurumların rakiplerini açık ara geride bıraktığı açıktır. Bu nedenle artık
kurumların, karar mekanizmalarını - beyinlerini - destekleyen, dış
dünyadaki ve kurum içindeki veriyi anlamlandırarak taşımaktan
sorumlu bir sinir sistemine ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu sinir sistemini oluşturan birçok teknolojik yapı taşı var. Bu yazıda 2022’de
de yükselişi hızlanarak sürecek gibi görünen bu kavramları tanıtacağız.

“Veri yeni petroldür” özdeyişini defalarca duymuş olmalısınız. İlk
defa 2006 yılında bir veri bilimi girişimcisi olan Clive Humby tarafından söylenmiş bu özdeyişin üzerinde 15 yılı aşkın süre geçti. Bu
süreçte her geçen gün bu söz daha da anlam kazandı ve veri ekonomisi on milyarlarca dolar büyüklüğe ulaştı.
Veri, işlendikçe, farklı kaynaklardaki veriler ile birleştikçe ve organizasyonları karar almaya, harekete geçmeye ittikçe çok yüksek
miktarda değer üretmektedir. Petrole ne kadar benziyor değil mi?
Günümüzde dijital dönüşüm tartışılmaz bir biçimde ilerliyor. Bireyler, kurumlar, devletler her geçen gün bir adım daha dijital hale
geliyor. Dijitalleşme, 2020 yılına damga vuran pandeminin çok
öncesinde başlamış olmasına rağmen, pandemi sürecinde net bir
şekilde katlanarak hızlandı. Bu süreç veriden değer üretme yöntemlerini de veriden üretilen katma değeri de artırdı.
Veri analitiği, bir sonuç çıkarmaya yönelik olarak verinin işlenmesi
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rını, verinin demokratikleştirilmesi, karar alıcıların kolayca veriye
ulaşabilmesi, karar zekası ise kurumların karar süreçlerinde bir veri
analitiği desteği almadan hareket etmemelerini ifade eder.

Veri Analitiği Teknoloji Merdiveni
Kullanıcı

Sıradan veri bilimci (citizen data scientist)
Verinin demokratikleştirilmesi (data democratization)
Karar zekası (decision intelligence)

Kullanıcı basamağının altındaki basamaklar kurumsal merkezi
sinir sistemini oluşturmaktan sorumludur. Onları tanımlamaya
en alttan başlayalım. Merdivenin en temelinde bulunan altyapı
basamağı donanım ve ağ seviyesindeki teknolojileri içerir. Bu basamakta bulunan yükselen trendler çoklu bulut (multi-cloud) ve
5G’dir. Çoklu bulut teknolojisi özünde bulut (cloud native) sistemlerin de çoğalmasıyla veri işlerinin birden çok bulut sağlayıcıya yayılabilmesini temsil eder. Buna yerinde kurulum yapılan sistemler
dahildir. Veri yönetimi ve veri analitiği uygulamaları önümüzdeki
dönemde özünde bulut altyapıları çokça destekleyeceklerdir. 5G
ise bilindiği gibi yeni nesil kablosuz veri taşıma teknolojisidir. Bu
teknoloji ile üretilen veri miktarı katlanacaktır ve böylece endüstri
gibi bambaşka iş alanlarında veriden değer üretme potansiyeli de
artmaktadır.

Veri Sunumu

Self servis iş zekası(self service BI)
Otomatik makine öğrenmesi (AutoML)
MLORs
ModelOps
Veri merkezli YZ (Data Centric Al)
Açiklanabilir YZ (Explainable Al)

Veri Saklama

Veri dokuma (data fabric)
Veri-üstveri gölü (data lakehouse)
DataOrs (veri operasyonlari)
Veri ürün yöneticiliği

Donanım ve Ağ

Çoklu bulut (multilcloud)
5G

Veri analitiğini her bir basamakta bir öncekinin üzerine çıkarak bizi
hedefe ulaştıran bir merdivene benzetelim. Hedefte “değer” bulunmaktadır. Bu değere ulaşmak için kullanıcı basamağında 2022’de
de adını sıkça duymaya devam edeceğimiz kavramlar bulunmaktadır: Sıradan veri bilimci (citizen data scientist), verinin demokratikleştirilmesi (data democratization) ve karar zekası (decision
intelligence). Kullanıcı basamağı, kurumsal sinir sisteminden aldığı mesajları aksiyona dönüştürebilmesi için gerekli bakış açılarını
içermektedir. Sıradan veri bilimci, istatistikçi olmayan iş uzmanlarının veri analitiğini kolayca yapabilecekleri araçlara sahip olmala-
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Altyapı basamağının bir üstünde veri basamağı yer alır. Bu basamağın trend kavramları veri dokuma (data fabric), veri-üstveri
gölü (data lakehouse), DataOps (veri operasyonları) ve veri ürün
yöneticiliğidir (data product management). Günümüzde artık
veri birinci sınıf varlıktır. Dolayısıyla verinin üretilmesinden çeşitli
katma değerler oluşturana kadar geçtiği süreçteki operasyonlar
ve bunun planlanması da birinci sınıf işlerdir. DataOps, DevOps
kavramından esinlenilerek veri yönetim operasyonlarının otomatikleştirilmesini ve kurumsal hafızanın kişilerden bağımsız hale
gelmesini ve daha ulaşılabilir olmasını hedefler. DataOps, önümüzdeki dönemin en önemli kavramlarından biridir. Veri ürün yöneticiliği ise bir verinin üretilmesi fikrinden değer üretimine kadar
birçok noktada ürün bakış açısının devreye alınmasını temsil eder.
Yazılım organizasyonlarını derinden etkileyen ürün bakış açısı ve
ürün yöneticiliğinin, veri özelinde yapılması için kurumlarda yeni
sorumluların olacağı anlamına gelir. Veri dokuma ve veri-üstveri
gölü ise kurumlarda üretilen verinin birbiri ile ilişkilendirilebilmesi için sunulan teknolojilerdendir. Veri-üstveri gölünde veri daha
bulunabilir, birleştirilebilir ve anlaşılır hale getirilir. Veri dokuma
ise çok bulutlu altyapılarda veri orkestrasyonunu mümkün kılan
standartlar ve hizmetleri içeren bir veri yönetimi mimarisidir. Bu
basamakta tanıttığımız kavramlar, verinin veri analitiği süreçlerine
sunulmadan önce hazır olmasını sağlayacak teknoloji örnekleri ve
yönetimsel bakış açılarıdır.

Centric AI) ve açıklanabilir YZ’dır (Explainable AI). Uygulama basamağındaki trendler, sıradan veri bilimcilerin ve veri bilimcilerin
etkinliğini artırmak için tasarlanmış yöntemler ve araçlardır. Son
yıllarda sürekli popülaritesini artıran self servis iş zekası, önümüzdeki dönemde de kurumların gündeminde olacaktır. Bu kavram,
iş uzmanlarının kendi analitik isteklerini karşılamalarını sağlayan
araçları içerir ve verinin demokratikleştirilmesi yolunda önemlidir.
AutoML, makine öğrenmesi ile yapılan analitik süreçlerin otomatikleştirilmesini ve teknik bilgisi olmayan paydaşlar tarafından uygulanabilmesini sağlar. Bu basamağın önümüzdeki 10 yıl boyunca
önemli bir büyüme göstereceği ve veri analitiği dünyasını dönüştüreceği öngörülmektedir. MLOps, deney takibi, canlıya çıkış vb.
makine öğrenmesi süreçlerinin otomatikleştirilmesini; ModelOps
ise model takibi ve güncellenmesi gibi model geliştirme süreçlerinin otomatikleştirilmesini kapsar. Bu yöntemsel kavramlar çeşitli
araçlar ile desteklenir ve veri bilimi ekiplerinin etkinliğini oldukça
yükseltir. 2015 yılında Google mühendisleri tarafından söylendiği
gibi makine öğrenmesi uygulamalarının görünmeyen teknik yükü
işin operasyonudur ve veri bilimi ekiplerini en çok zorlayan iştir.
Öyle ki; makine öğrenmesi sistemlerinin yalnızca %10’u model geliştirme, geri kalan %90’ı ise modeli üretime alma ve orada yönetmeye dair işlerdir. MLOps ve ModelOps, bu işleri otomatize ederek
veri bilimi ekiplerinin modellemeye odaklanmasını sağlar. Önümüzdeki dönemin önemli bir trendi olacak veri merkezli YZ’de
uygulama basamağındaki ModelOps ile veri basamağındaki DataOps bütünleşik iş görür. Şimdiye kadar model geliştirme süreçlerinde veri sabit tutulur ve modeller ve parametreleri ile oynanarak
analitik sistemler geliştirilirdi. Veri merkezli YZ ile daha iyi modeller
elde etmek için daha iyi veri getirilmesi kabullenilir. Bu bakış açısı-

Veriyi kullanıcıya sunma işini yapacak basamak ise uygulama basamağıdır. Önümüzdeki dönemde uygulama seviyesindeki kritik
kavramlar, self servis iş zekası (self service BI), otomatik makine
öğrenmesi (AutoML), MLOps, ModelOps, veri merkezli YZ (Data
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ve müdahale tahminlemesi, müşteri hizmetleri analitiği, müşteri
segmentasyonu, risk modelleme ve çalıntı tespitidir. Kullanım durumlarının %68’inden fazlasında maliyet düşüşü, %54’ünden fazlasında da kar artışı sağlanmıştır. Başarılı organizasyonların %64’ü
bulut, %45’i YZ yönetişimi, %38’i ise veri yönetişimi kullanmaktadır. Bu rapora göre fark yaratanlar MLOps gibi en iyi pratikleri uygulayarak ve bulutta çalışarak rakiplerine göre daha etkin bir şekilde
veri analitiği teknolojilerine yatırım yapabilmektedir.
Bu bilgiler ışığında, veri analitiğinin 2022’de de yükselmeye devam
edeceğini ve tanıttığımız teknoloji ve yöntemler çerçevesinde değer üretiminin hızlanacağını söyleyebiliriz. Bu noktada kabullenilmesi gereken nokta, artık kurumların rakiplerinin önüne geçmesi
için veri güdümlü karar mekanizmalarını merkeze almasıdır. Bunun yolu da veri analitiği merdivenindeki yapı taşlarını kurum içinde bütünleştirmektir. Bu yapı taşları ile kurumsal sinir sistemi inşa
edilecek ve bu sistemden üretilecek mesajlar sayesinde yüksek
katma değerli çıktılar üretilebilecektir.

nı desteklemek adına model geliştirme süreçlerinin veri toplama,
temizleme, birleştirme vb. veri yönetim süreçleri ile tümleşik hale
gelmesi gerekmektedir. MLOps, ModelOps, DataOps ve Veri Merkezli YZ gibi kavramların çevresinde Veri Yönetişimi (Data Governance), Model Yönetişimi (Model Governance) ve YZ Yönetişimi (AI
Governance) bulunmaktadır. Veri, Model ve YZ boyutunda yönetişimi süreçlerine dahil etmiş organizasyonlar, veri analitiği modellerinin geliştirilmesi için gerekli bilgi birikimini kişilerden soyutlar
ve süreci görünür kılarlar. Uygulama basamağındaki önümüzdeki
dönemde popüler olmaya devam edecek son kavram da açıklanabilir YZ’dir. Karar destek sistemleri arttıkça yasal düzenlemeler
ve etik kaygılar nedeniyle ayrımcılık içeren modellerin tespiti ve
önlenmesi değer kazanmıştır. Bu doğrultuda başta finans olmak
üzere birçok iş alanında gelecek düzenlemeler ile hayata geçirilen
modellerin açıklanabilir olması beklenecektir.

Kaynaklar
https://en.wikipedia.org/wiki/Clive_Humby
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3973028
https://www.psmarketresearch.com/market-analysis/automated-machine-learning-market
https://papers.nips.cc/paper/2015/hash/86df7dcfd896fcaf2674f757a2463eba-Abstract.html
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-analytics/our-insights/global-survey-the-state-of-ai-in-2021

2021 yılında veri analitiği hakkında McKinsey & Company tarafından yayınlanan durum raporuna göre en çok değer üretilen
kullanım durumları sırasıyla; hizmet operasyon optimizasyonu,
iletişim merkezi otomasyonu, ürün özellik optimizasyonu, hizmet
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5G: Pandemi Sonrası
Yeni Hayat

Özellikle Covid-19 salgını, dijital bağlantının ne denli önemli olduğunu gösterdi. Birçok işletme uzaktan birlikte çalışmanın yeni
yollarını bulmak zorunda kaldı ve bunu büyük ölçüde başarılı bir
şekilde gerçekleştirdi. İletişim altyapımız olmasa idi, Dünya ekonomisi muhtemelen Covid salgını ile beraber dizlerinin üstüne çökecekti.

Yeniden yeni bir geleceğe kapı aralıyoruz. Teknoloji insanoğluna
daha önce hayal bile edemediği şeyleri yapma fırsatı vermeye
devam edecek. 5G’yi sadece yeni nesil mobil ağ teknolojisi değil,
hem hız hem de kapasitede bir çağ değişikliği olarak tanımlayabiliriz. Ekonomik ve toplumsal açıdan bakıldığında, 5G’nin daha fazla
iş fırsatına olanak tanıması olağandır. Yatırım eksikliğinden ötürü
doğan zayıf bağlantıdan etkilenen insanlar için, hem fiziksel hem
de dijital olarak insanları, cihazları, işletmeleri ve kamu hizmetlerini birbirine bağlayacaktır.











 


 

5G’nin tüm faydaları, yeni ürünlerin, yaklaşımların ve hizmetlerin
sunulmasından kaynaklanmayacak. Aslında, en temel değişim;
yalnızca 5G’nin getirebileceği gelişmiş hız kapasitesinden gelir.
Mobil ağ operatörleri tarafından sağlanan özel 5G ağları ile iş yerinde potansiyel olarak önemli faydalar vardır. Geleneksel kablolu yerel alan ağlara (LAN) bir alternatif olarak 5G uyumlu binlerce
cihaz karşımıza çıkacak. IoT norm haline geldikçe ve iş yerlerinde
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birbirine bağlı daha fazla sensöre ve cihaza sahip oldukça, sürekli
genişleyen bir kablo ağı kurmak ve yönetmek neredeyse imkansız
hale gelecek. Bir mobil ağ operatörü tarafından sağlanan 5G özel
ağ buna çözüm olacak.

• 5G teknolojisi otonom araçların gerçek zamanlı olarak birbirlerine, trafik sinyallerine, yayalara, yol altyapısına bağlanmasına
olanak tanıyacak. Trafik ve tıkanıklık bilgilendirmesiyle olası gecikmeler azalır ve trafik oluşumu azaltılarak daha hızlı ulaşım sağlanacak. 5G altyapısı kazaları önlemeye ve trafiği optimize etmeye
yardımcı olacak, böylelikle verimlilik ve dolayısıyla yol güvenliği
artacak, trafik sıkışıklığı azalacak; biz çocuklarımıza daha sürdürülebilir bir dünya bırakabileceğiz.

5G hayatımıza birçok yenilik getirecek:
• 5G ile elektrik hatları ve gaz boru hatlarında ve ağır makinelerin
uzaktan kontrol edilmesinde büyük olanaklar sağlanacak.

• Acil durum araçları dijital merkezler haline gelebilir. Hasta hastaneye gelmeden önce bilgi verilmesi, görüntüleme ekipmanı kullanarak biyomedikal verilerinin ve teşhis testlerinin sonuçlarının
paylaşılmasıyla 5G teknolojisi, tedavinin mümkün olan en kısa
sürede teslim edilmesini sağlayacak.

• Önümüzdeki yıllarda, dünyanın en iyi cerrahları dünyanın herhangi bir yerindeki hastaları 5G uyumlu cihazlarla ameliyat edebilir konuma gelecektir.

80

TEKNOLOJİ RAPORU

METİN ASLANTAŞ
• 5G, sanal bir “satın almadan önce deneyin” deneyimi sağlayarak perakendecilere ve tüketicilere yardımcı olacak ve teknolojinin
gelişimi ile akıllı raflar ve envanter kullanımının gelişmesiyle, tedarik zinciri yönetimi değişime uğrayacak.

Artık ulaşılamamanın neredeyse imkânsız olduğu bir yaşama doğru yola çıktık. Coğrafi dezavantajları avantaja, zorlukları fırsata
çevirebileceğimiz bir zamandayız. Biz de ülkemizin refahı için bu
teknolojileri en önce adapte edip onun gelişmesine katkı için kurumlarımıza destek olmaya çalışmalıyız.
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Giyilebilir Teknolojilerin
Yakın Geleceği
Giyilebilir teknolojiler, son 10-15 yıldan bu yana hayatımıza girmeye başlayan yeni bir kavram. İlk bakışta giyilebilir olarak düşünmesek bile taşıdığımız ve sürekli yanımızda bulundurduğumuz akıllı
telefonlar ile ivme kazanan bu teknoloji, akıllı saatler, bileklikler,
yüzükler, gözlükler, giyilebilir başlıklar, tekstil ürünleri, sporcu malzemeleri ve birçok yeni cihaz ile yaşamımızın önemli parçası haline gelmeye devam ediyor.

ile iç içe olmuş bir dal. Bir kumaşı dokumak, karmaşık makineler
aracılığı ile kesip biçimlendirmek, beğenilen bir giysiye dönüştürmek, giyen kişinin değişen koşullarda, ortamlarda kendisini ifade
edebilmesini sağlamak, modanın ve tekstilin teknolojiyi yoğun
olarak kullanmasını gerektiriyor. Bugün artık sadece estetik açıdan
moda ve tekstilde teknolojiden yararlanılmıyor; iletken iplikler ile
dokuma, nakış yöntemleri ile ya da iletken boyalar kullanılarak
tekstil üzerine elektronik devreler işlenebiliyor ve devre bileşenleri
bağlanabiliyor. Ayrıca moda ve tekstildeki inovasyon, elektronik,
kimya ve materyal bilimleri ile de sınırlı kalmıyor. Örneğin, İngiliz
moda sanatçısı Suzanne Lee’nin BioCouture projesi gibi tamamen
biyolojik yöntemler kullanılarak kişiye özel üretilen giysiler ile tekstil endüstrisinin karbon salınımını azaltmaya ve sürdürülebilirliğini

Giyilebilir teknolojiler için farklı bakış açılarından birçok tanım
yapılabiliyor. Bununla birlikte “İnsanla etkileşimli giyim kuşam eşyaları ya da ara birimler” tanımı giyilebilir teknolojiyi kapsayan en
yalın ve geniş tanım olarak kabul edilebilir. Günümüzde giyilebilir teknolojilere temel olarak birkaç yaklaşım bulunuyor: Moda ve
tekstil yaklaşımı, teknoloji yaklaşımı, sağlıklı yaşam ve tıp yaklaşımı.
Moda ve tekstil, ilk akla gelen dallardan biri olmasa da teknoloji
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arttırmaya yönelik önemli adımlar atılıyor.
Teknoloji yaklaşımı, özellikle dijitalleşme ile gelen farklı ortamlarda aynı şeyleri deneyimlemek, sanal dünyalar, meta evrenler
(metaverse) ve arttırılmış gerçeklik oluşturmak üzerine odaklanıyor. Sanal ortamlarda gündelik hayattaki deneyimi yaşamak, farklı
dünyalar oluşturmak yeni bir düşünce değil. Bununla birlikte, Kovid-19 salgını sonucunda daha fazla insan uzaktan çalışmaya ve
eğitim almaya başladıkça, çevrimiçi etkileşimin daha gerçekçi hale
gelmesine yönelik talep artmaya başladı.

gerçeklik başlıklarına ihtiyaç duyulmayacağını umuyorlar; ancak
şimdilik bu başlıklar meta evrenlere erişmek için en başarılı yöntem. Bu gelişmeler, Facebook gibi şirketlerin sanal gerçekliğe neden yoğun şekilde yatırım yaptığını açıklıyor. Giysiler üzerindeki
hareket, basınç, konum, vb. algılayıcılardan (sensor) gelen verileri
aynı anda işleyen sanal gerçeklik dünyası, sanal gerçeklik başlığında bu bilgileri birleştirerek kullanıcılara gerçek hayat deneyimi yaşatmayı vadediyor. Ayrıca 5G’nin hızla gelişmesiyle, sanal gerçeklik
teknolojisinin önemli ölçüde daha hızlı olacağı ve daha fazla veri
işleyebileceği öngörülüyor.

Aynı şeyi farklı ortamlarda deneyimlemeye Epic Games’in Fortnite
oyunu iyi bir örnek olabilir. Gençler arasında popüler olan bu oyun
Xbox, Play Station, tablet, akıllı telefon ve PC ortamlarında oynanabilirken, aynı zamanda Instagram, Facebook, vb. sosyal medya
hesaplarından paylaşımlarını takip etmek ve Spotify’da çalma listelerine abone olup oyun müziklerini dinlemek de mümkün. Epic
Games, geçtiğimiz günlerde Fortnite evreninde bir sanal konser
düzenledi. Aslında oyun severlerin çok tanıdık olduğu sanal evrenler fikrinde yeni olan, hızlanan ve yaygınlaşan internet sayesinde
çoklu ortamların hayatımızın tüm alanlarına girmeye ve fiziksel
dünya ile iç içe geçmeye başlaması.
Peki sanal evrenlerde nasıl var olacağız? İnsanlar, diğer varlıklar ve
ortam ile nasıl etkileşime gireceğiz? İşte giyilebilir teknolojiler bu
noktada devreye giriyor. Arttırılmış gerçeklik (Augmented Reality,
AR), sanal gerçeklik (Virtual Reality, VR), karma gerçeklik (Mixed
Reality, MR), genişletilmiş gerçeklik (Extenden Reality, XR) ve diğer
giyilebilir teknolojiler sayesinde meta evrenlere ulaşabileceğiz.
Teknoloji uzmanları gelecekte meta evrenlere erişmek için sanal

Meta evren kavramını en iyi anlatan filmlerden biri
Stephen Spielberg’in 2018 yapımı Ready Player One filmi
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proteinler, enzimler, hormonlar gibi moleküllerin kan, tükürük, ter
gibi vücut sıvılarında yoğunluklarını girişimsel olmayan (noninvasive) ya da minimum girişimsel yöntemler ile ölçebilen giyilebilir
cihazların piyasada yerini alması bekleniyor. Çeşitli internet günlüklerinde Apple firmasının, kandaki glikoz ve alkol oranını ölçebilen akıllı saatini bir sonraki seride piyasaya süreceği spekülasyonları yer alıyor. Tele sağlık uygulamaları üzerinden yapılan sanal
doktor ziyaretlerinde hastanın kolayca kullanabildiği mobil cihazlar ile bütünleşik stetoskop, ultrason, termograf, elektrokardiyograf gibi medikal cihazlar ile evde kullanıma uygun, kişiye özel tıbbi
laboratuvar kitleri hızla yaygınlaşıyor.

Mevcut Alıcılar, Kaydedilebilen Ölçümler
Giyilebilir Başlıklar
İvme Ölçer



Mobil Cihazlar
(Sosyometrik Bilgiler)

Kamera ve
Görüntüleme





Eloktrokardiyogram



Elektromiyograf



Elektroenselogram
Elektrodermogram

Bileklik, Yüzük,
Akıllı Saat

Küresel Konum Ölçer
Mikrofon



Tekstile Gömülü
Sensörler




Yükseklik Ölçer
Kamera



Oksimetre

Sonuçta, tekstile, saatlere, bilekliklere, yüzüklere, gözlüklere, başlıklara, deri üstüne ve büyük tartışmalara yol açmasına karşın deri
altına yerleştirilmiş farklı algılayıcılar ile evde kullanıma uygun
hale gelen yeni medikal cihazlar sayesinde kişilerin sağlık verilerini
izlemek mümkün hale geliyor.

Bluetooth Yakınlık Ölçer
Basınç Ölçer
Sıcaklık Ölçer

Kaynak: PLOS Medicine

Giyilebilir teknolojilere sağlıklı yaşam (Wellness) ile tıp bilimi perspektifinden bakıldığında yeni bir çağın eşiğinde olduğumuz fikri
öne çıkıyor. Eski DARPA başkanı Regina E. Dugan’ın söylediği gibi
“Sputnik’in uzay çağını tetiklediği gibi Kovid-19 sağlık çağını başlatabilir” görüşü birçok kişi tarafından dile getiriliyor.

Cihazlarda ve algılayıcılarda yaşanan önemli gelişmelerle birlikte üstesinden gelinmesi gereken bir sonraki zorluk, birbirleriyle
uyumlu olmayan, üstel olarak artan biyografik verilerin (biodata)
üretilmesi ve işlenmeden saklanması olarak karşımıza çıkıyor.
Biyografik veri ile tıbbi fayda arasındaki boşluğun giderilmesi, verinin bilgi ve deneyime dönüşmesi, toplum sağlığında ve sağlık
hizmetlerinde güvenli ve etkili kullanılması ile mümkün olabiliyor.
Bununla birlikte, veri boyutları ve veri kaynaklarının sayısındaki
muazzam artış, insan zihninin kavrama ve işleme kapasitesinin
ötesine geçiyor. İşte bu noktada yapay zekâ (YZ) uygulamaları devreye girmeye başlıyor. YZ, Kovid-19’u teşhis etmek için radyoloji ra-

Bugün sporcu sağlığı cihazları veya akıllı saatler ile EKG çekebiliyor, kalp atış hızı takip edilebiliyor, tansiyon belirli bir yanılma payı
ile manşonsuz ölçülebiliyor, yapılan egzersizin nasıl gittiği değerlendirilebiliyor, gürültü gibi çevre faktörlerin vücutlarımıza etkisi
izlenebiliyor. Yakın gelecekte ise hastalıkların teşhisi ile ilgili olan
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porlarını tararken, gözden kaçabilecek küçük lezyonları belirlemek
için endoskopi yapan bir gastroenteroloğa yardımcı olabiliyor. YZ
yeni antiviral ve antibiyotiklerin ortaya çıkarılmasında ve geliştirilmesinde aktif bir rol oynayabiliyor. Her ne kadar YZ, sağlık çalışanları tarafından bir tehdit olarak algılansa da insani ilişkilerin veya
empatinin yerini alacağı düşünülmüyor. Bununla birlikte, YZ’den
faydalanan hekim ve sağlık sistemlerinin başarılı olacağı ve varlığını sürdüreceği öngörülüyor. Sonuç olarak, gelecekte YZ sayesinde
hastalıkların önlenmesinin, erken teşhisinin, kişiye özel tedavinin,
yaşam tarzı iyileştirmesinin daha kolay, ucuz ve ulaşılabilir olacağı
tahmin ediliyor.

Veri - Klinik Fayda Dönüşümündeki Zorluk
Veri

Büyüklük

Bilgi

Fark
Deneyim

Fark
Fark

Klinik Fayda
Zaman

Kaynak: Michael N. Liebman, PhD, İcra Direktörü, Windber Araştırma Enstitüsü

1.Hava ile şişen ve basınç uygulayan esnek kuşak
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Prof. Dr. Işıl Aksan Kurnaz

Gebze Teknik Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitü Müdürü

Biyoteknoloji Nereye
Gidiyor?

sektöründe çok sayıda biyogirişim kuruldu. Önümüzdeki yıllar ve
onyıllarda başka pandemilerin de olacağı öngörülmekte olduğundan, bu gelişmelerin uzun vadede dünya nüfusuna büyük faydaları olacağı kesin; ancak belki de en büyük fayda, bu süreçteki acil
durumdan ötürü yaşam bilimleri alanındaki büyük sanayi firmaları ile startup’ların ve akademisyenlerin ortak bir hedefe yönelik
birlikte çalışma kültürünün sağlamlaşmış olması. Önümüzdeki
yıllarda bu biyoteknoloji iş birliklerinin artacağı öngörülmekte.
Pandeminin bir diğer büyük katkısı ise mRNA aşılarının ön plana
çıkması ile son derece yavaş ilerleyen RNA terapötiklerinin bundan
sonraki dönemde hız kazanması olacaktır.

İçinden geçtiğimiz COVID-19 pandemi süreci, bizlere biyoteknolojinin sadece ülkemizde değil tüm dünyada sağlık sektöründeki
önemini bir kez daha gösterdi. Bu sayede ülkemizde de dünyada da aşı ve ilaç çalışmaları hız kazandı, In Vitro Diyagnostik (IVD)
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Büyük veri çalışmalarının ve nesnelerin internetinin (internet of
things, IoT) ve analitik çözümlerin sadece sağlık alanında değil,
daha iyi yem, tarımsal ürün ve hayvancılık için de sıklıkla kullanılacağı beklenmektedir; akıllı tarım teknolojilerinin de yaygınlaşması
kaçınılmazdır. Biyoteknolojinin ürüne dönüşmesi sürecini hızlandıran bir diğer gelişme de sentetik biyoloji olmuş ve geçtiğimiz yıllarda çok sayıda sentetik biyoloji startup’ı kurulmuştur. Bunların
bir kısmı bitki temelli hücreden bağımsız protein sentez çözümleri
sunarken bir kısmı biyodizel sektöründe, bazıları ise mikrobiyata
temelli canlı biyosensörler gibi çok değişik alanlarda faaliyet göstermektedir. COVID-19 sürecinde de ilaç ve aşı üretimi alanında faaliyet gösteren sentetik biyoloji startup’ları ortaya çıkmıştır.

Sağlık elbette biyoteknolojinin sadece bir boyutu. Gerek Avrupa’da gerek tüm dünyada uzun yıllardır gerek iklim değişikliği,
gerek enerji güvenliği ve benzeri bariyerler nedeniyle yenilenebilir kaynaklar, biyo-bazlı ürünler, biyoekonomi ve sürdürülebilirlik kapsamında biyoteknolojiye yapılan yatırımlar artmaktaydı.
Bundan sonraki süreçte de bu yatırımların artarak devam etmesi
beklenmekle birlikte, biyoteknolojik üretim yöntemlerinin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden birisinin oldukça
yüksek yatırım maliyetli altyapı ihtiyacı olması ve biyoteknolojide Ar-Ge çalışmalarının yüksek risk içermesi olduğu söylenebilir.
Ham madde sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için yenilenebilir
girdilerin ve döngüsel süreçlerin geliştirilmesi, biyokütle açısından
gerek kara gerek denizin en verimli nasıl kullanılabileceğinin planlanması gerekmektedir. Artan dünya nüfusunun hem beslenmesi
hem enerji ihtiyacı ciddi bir problemdir. Gitgide artan dünya nüfusunun beslenme ihtiyacının çözümü de gerek mikro yosun ya da
böcekler gibi alternatif organizmalar, gerek laboratuvarda üretilen
etler gibi sentetik gıda çözümleri gerekse bitki temelli proteinler
ve fonksiyonel gıdalar gibi yaklaşımlar sayesinde yine biyoteknolojide olacaktır.

Elbette tüm bu stratejilerin başarıya ulaşabilmesi, pazara çıkabilmesi ve yaygınlaşabilmesi için doğru oluşturulmuş yerel ve küre-
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Kaynakça

sel politikaların olması son derece kritiktir. Biyoteknoloji alanında
ilerlemeyi sadece altyapı alıp bina kurmaktan ibaret görmek uzun
vadede bu yarışta başarısızlık getirecektir. Kurulan tesislerin sürdürülebilir olabilmesi için gerek iş gücünün doğru kurgulanması,
gerek üretilen ürünlerin yatırım maliyeti de göz önüne alınarak fiyatlandırma politikalarının oluşturulması, gerekse sürdürülebilirlik
açısından ham madde ihtiyacına ve/veya atık yönetimine yönelik
biyoteknoloji sanayi veya startupların da birlikte değerlendirilmesi
ve bunlara yönelik mevzuatların oluşturulması uygun olacaktır.
Doğru politikaların yanısıra yatırım da gerekmektedir, nitekim pandeminin de etkisiyle risk sermayesi oldukça yoğun şekilde biyogirişimlere yönlenmiş, biyoteknoloji alanında ortaklıklar, birleşmeler
ve satın almalar hız kazanmıştır. Bu alandaki en bilinen örneklerden bir tanesi Pfizer-BioNTech ortaklığı ile mRNA aşısının hızlı şekilde üretilebilmesi ve kullanıma kazandırılmasıdır; bir diğer örnek
ise Astra Zeneca ile Oxford Üniversitesi iş birliğidir. COVID-19 haricinde de yatırımlar artmıştır: Novartis oküler gen terapisi alanında
faaliyet gösteren bir biyogirişimi 280 milyon USD’ye satın almıştır;
Eli Lilly ise genom editleme platformu geliştiren bir firmaya 2,7
milyar USD yatırım yapmıştır. Sadece sentetik biyoloji alanındaki
startup’lara 2020’nin ilk yarısında yapılan yatırımların toplamının
3 milyar USD’ye ulaştığı hesaplanmıştır. 2020’nin üçüncü çeyreğinde 3,9 milyar USD olan biyoteknoloji yatırımlarının, 2021’in
üçüncü çeyreğinde sadece biyoteknolojik ilaç ve tedavi alanında
(mRNA aşılar, RNA terapötikler, anti-aging tedaviler, T hücre tedavileri gibi) 6 milyar USD’ye ulaştığı görülmüş olup bundan sonraki
yıllarda giderek artması beklenmektedir. Ancak bu süreçte yeni
Theranos vakalarıyla karşılaşmamak adına biyoteknoloji yatırımcılarının son derece dikkatli olması gerekmektedir.

Aksan Kurnaz I, Salman Ünver S (2020). Biyoteknoloji Çağına Hoş
Geldiniz! ABA Publishing, Istanbul, Turkey. ISBN: 978-625-771805-9
Aksan Kurnaz I, Salman Ünver S (2019). Adım Adım Biyogirişimcilik: Biyoteknoloji girişimci ve yatırımcılarına yol haritası. Editors,
ABA Publishing, Istanbul Turkey. ISBN: 978-605-69584-5-8
Cancherini L, Lydon J, da Silva JS, Zemp A (2021). What’s ahead
for biotech: another wave or a low tide? McKinsey; April 30 (https://www.mckinsey.com/industries/life-sciences/our-insights/
whats-ahead-for-biotech-another-wave-or-low-tide)
Elmhirst E (2021). Another big year beckons for biotech venture
financing. Evaluate Vantage, Oct 12 (URL: https://www.evaluate.
com/vantage/articles/insights/venture-financing/another-big-year-beckons-biotech-venture-financing).
OECD (2011). Future prospects for industrial biotechnology, OECD
publishing ISBN 978-92-64-12663-3 (URL: https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/future-prospects-for-industrial-biotechnology_9789264126633-en#page4)
Philippidis A (2021). Seven biopharma trends to watch in 2021.
Genetic Eng Biotech News, Mary Ann Liebert Pub, Jan 8, (URL:
https://www.genengnews.com/a-lists/seven-biopharma-trends-to-watch-in-2021/)
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Fintech Radarı
Teknoloji Raporu 2021’de yer alan Fintech Radarında, Ödeme Teknolojileri - Mobil Cüzdanlar, Mobil Bankacılık, API Portalleri, Fintech’ler, Challenger Bankalar, Yeni Nesil Dijital Bankacılık, Açık Bankacılık, KOBİ Bankacılığı, Entegre Nakit Yönetimi, API Birleştiriciler,
Açık Finans, Genişletilmiş Finansal Servisler, Otomatikleşmiş İş
Birliği, Otomatik Finansal Yönetim, Platform Bankacılığı, Her Yerde
Bankacılık, Merkez Bankası Dijital Paraları ve Merkeziyetsiz Finans
başlıkları yer almıştı. Bu konular ile ilgili değerlendirme ve öngörüler geçerliliğini korumakla birlikte, hem radara yeni eklenen hem
de geçtiğimiz seneden bugüne etkisini artıran ve öne çıkan başlıklar oldu.

Ankete katılan bankalar, en önemli hedefleri ve iş
modelinden kazanç sağlama stratejileri konularında gelir
yaratmaya dikkat çekiyor
API çalışmalarınızın öncelikli
hedefleri neler? Katılımcıların %'si1

API'ler için ilk 3 iş modelinden gelir
üretme stratejiniz neler?
Katılımcıların %'si

Mevcut müşteri segmentlerinden ek
gelir yaratmak
91
Yeni müşteri segmentlerinden ek
gelir yaratmak
75

Öncelikli GTB2 ürünlerini destekleyen API çağrıları
81

İnovasyona öncülük etmek
75
Edinilmiş veya üçüncü taraf
özelliklerle entegrasyon kolaylığı
72
Artan operasyonel verimlilik ile
maliyetleri düşürme
53
Düzenleyici gereksinimler
(örn, PSDR23)
44

Görünmez Bankacılık
Önümüzdeki üç yıl, bankacılığın, günlük aktivitelerimizin çok büyük bir bölümünün içerisinde, görünmez olarak yer almayı yaygınlaştırdığı bir dönem olacak. Ses temelli bankacılık işlemleri, IoT
özellikleri ile donatılmış her türden eşya, kişisel finans yönetimi /
finansal sağlık uygulamaları ve içerisinde ödeme ile ilişkili bir akış
bulunan her uygulama, görünmez bankacılık özelliklerini içerisinde barındıracak.

İş ortağı/geliştirici ile gelir paylaşımı
63
Bir ürün olarak kurum içinde halihazırda
var olan verilerden içgörüler
50
İş ortakları veya geliştirici ücretleri
44
Düzenlemeler gereğince üçüncü
kişilerle veri paylaşımı
25

1Katımcılardan hedeflerin önemine 1 ile 5 arasında, 1 en düşük ve 5 en yüksek olacak şekilde
derece vermeleri istendi.Yüzdeler, bir hedefe 4 veya 5 olarak derece veren katılımcıları ifade
eder; n = 40.
2Küresel işlem bankacılığı.
3Ödeme Hizmetleri Direktifi 2, elektronik ödeme hizmetlerine yönelik bir Avrupa düzenlemesidir. Avrupa'daki ödemeleri daha güvenli hale getirmeyi, inovasyonu artırmayı, rekabeti teşvik
etmeyi ve bankacılık hizmetlerinin yeni teknolojilere uyum sağlamasına destek olmayı amaçlar.

Günümüzde bazı örnekleri bulunmakla birlikte, açık bankacılık
servisleri ve servis modeli bankacılığının yaygınlaşması ile nasıl ki

Kaynak: From tech tool to business asset: How banks are using B2B APIs to fuel growth,
McKinsey
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Merkeziyetsiz Finans

bugün gündelik hayatta iki nokta arasında ulaşım sağlamaya çalıştığımızda navigasyon uygulamaları bize en uygun yolu öneriyorsa, bir alışveriş uygulamasını kullanırken de her türden en uygun
finansal hizmeti, aynı ortamda alabilmek mümkün olacak ve bu
yaklaşım banka iş modelleri arasında çok önemli bir yere sahip
olacak.

Kripto varlık ekosisteminin en önemli konularından birisi olan
Merkeziyetsiz Finans (DeFi), özellikle geleneksel finans enstrümanlarının, kripto varlık ekosistemine uyarlanmış birer ürün olarak geliştirilmeye devam edilmesi ile çok kritik bir yerde duruyor. Teminatlı / teminatsız kredilerden kitle fonlamasına, yield farming’den
tahvillere kadar pek çok ürün ile işlem yapmak mümkün ve DeFi’nin kendi doğasına uygun yeni ürünlerle bu alternatifler artmaya devam edecektir.

Kripto Bankacılık Servisleri
Günümüzde bankacılık ve yatırım sektöründe kullanılabilen pek
çok finansal araç, kripto varlık ekosistemi içerisinde de kendisine
bir yer bulmuş durumda. Bu alandaki hizmet alternatifleri ile riskine rağmen getiri potansiyelinin yüksekliği ise pek çok kullanıcının ilgisini çekiyor. Global olarak, herhangi bir bankanın müşterisi
olmayan kullanıcılar için ilk finansal deneyimlerini bu ekosistem
içerisinde yaşama eğilimi artıyor. Bununla birlikte yeni nesil kripto
bankacılık hizmetleri veren kurumlar ile geleneksel finans kurumları arasındaki iş birlikleri, iki farklı kullanıcı profili arasında bağlantı kurulmasını sağlayacak; zira geleneksel kullanıcının önündeki
en büyük engellerden birisi kullanıcı deneyimi ve kripto bankacılık
servislerine ulaşımdaki zorluk. Ülkeler, hem Merkez Bankaları Dijital Paraları (CBDC), hem sabit paralar (stablecoin) hem de diğer
kripto varlıkların kullanımı yönündeki regülatif ve teknik gereksinimler üzerinde çalışıyor. Gerekli altyapıların sağlanması ile birlikte kripto varlık saklama, kripto para alım-satımı, paydaşlık kazancı
(staking), kripto kart gibi kripto bankacılık servislerine geleneksel
bankacılık müşterileri de kendi alışık oldukları kurum yapısı üzerinden erişebilir olacak ve bu yöndeki servis çeşitliliğine talep artacaktır.

Tüm bunlarla birlikte, DeFi’nin son kullanıcılar tarafından erişimi
zor olan ya da geniş kitlelere yayılmasını engelleyen hem kullanıcı
deneyimi hem de risk yönetimi için akıllı sözleşme sigortaları, KYC
ve AML gibi alanları odağına alan DeFi 2.0 kavramı, adını daha sık
duyuracaktır.
Seçili Finansal Hizmet Tekliflerindeki Kullanıcı Sayısı
Crypto Total
Wells Fargo
BofA
Coinbase
JP Morgan
Nubank
Cash App
Revolut
Chime
N26
Stash
Marcus
DeFi
Monzo

220M
78M
73M
68M
59M
15M
15M
8M
4M
4M
4M
4M
3,5M
3M

Kaynak: DeFi - Internet Banking Beyond Borders, Grayscale

Nakitsiz Toplum
Tüketici alışkanlıkları, pandemi ile hızla değişmeye başladı ve geçici gibi düşünülen pek çok davranış modeli kalıcı hale geldi. Nakit
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kullanımının azalması da bunlardan birisi. Özellikle e-ticaret kullanımının pandemiyle birlikte yaşadığı büyük sıçrama, dijital cüzdan
uygulamalarının yaygınlaşması, temassız alışveriş ihtiyacı ve mobil
ödeme alternatifleri bu alışkanlığın yerleşmesini kolaylaştırdı.

İnternet Kullanımı ve Çevrimiçi Alışverişler, 2020

(16-74 yaş aralığındaki kişilerin %si)

Aşağıdaki işlemleri yapan kişilerin oranı:

AB (1)
Belçika
Bulgaristan
Çekya
Danimarka
Almanya
Estonya
İrlanda
Yunanistan
İspanya
Fransa (2)
Hırvatistan
İtalya
Kıbrıs
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Hollanda
Avusturya
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovenya
Slovakya
Finlandiya
İsveç
İzlanda
Norveç
İsviçre (2)
Montenegro
Kuzey Makedonya
Sırbistan
Türkiye
Bosna Hersek
Kosova*

Son 12 ay içerisinde
internet kullanan

Son 12 ay içerisinde
çevrimiçi alışveriş yapan

89
92
74
89
99
95
90
92
79
93
91
80
81
91
90
84
99
86
87
95
89
85
79
85
88
91
97
97
99
98
97
79
84
79
78
74
97

65
73
31
72
89
83
68
74
46
63
70
55
44
47
56
54
79
60
63
87
66
61
45
38
63
62
76
84
83
85
80
23
34
38
33
28
46

Nakitsiz toplum kavramının hayat bulmaya başladığı yerlere baktığımızda, Asya ve Avrupa başı çekiyor. Özellikle Çin, İsveç, Finlandiya ve Hindistan bu yönde çalışmalarını sürdürüyor. İsveç, 2023
yılından itibaren tamamen nakitsiz topluma geçmeyi hedefliyor.
2040 yılına geldiğimizde nakit kullanımı global çapta nadir karşılaşılan, tercih veya kabul edilmeyen bir yöntem olacaktır.
Nakit Yerine Kart?
Seçilen ülkelerde nakit kullanmadan ödemeyi tercih ettiğini söyleyen
katılımcıların oranı (2020)
Güney Kore

%77

İsveç

%74

Rusya

%72

BK

%70

Fransa

%67

Çin

%67

İspanya

%61

Japonya

%60

ABD

%58

Hindistan

%52

Almanya
Filipinler

%49
%33

Ankete 46 pazardan 16-64 yaş aralığındaki 676.000 internet kullanıcısı katıldı

1 Tahminler 22019
Kaynak: Eurostat (çevrimiçi veri kodları: isoc_ci_ifp_iu ve isoc_ec_ib20)

Kaynak: Datareportal, Global Web Index
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Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı

Kripto Finans
Dünyasındaki
Gelişmelerin
Bankacılığın
Geleceğine Etkisi

jenerasyonun büyük ilgisini çeken kripto para, blok zincir ve merkeziyetsiz finans (DeFi) teknolojileriyle yeni bir finansal sistemin
temelleri mi atılıyor? Bankacılık sahip olduğu güçle bu değişimin
yönetilmesinde köprü vazifesi görebilecek, finansal hizmetlerin
demokratikleşmesinde öncü olabilecek mi?
Burada, kripto finans dünyasındaki gelişmelerle birlikte ortaya çıkan birçok yeni kavramın (blok zincir, kripto para-varlık, Bitcoin,
soğuk/sıcak cüzdan, dijital para, CBDC, DeFi, NFT, Metaverse, Web
3.0 vb.) tanımına yer vermeksizin konuyu ele alarak, geleneksel
bankacılığın geleceğinin nasıl şekilleneceğine dair analizin faydalı
olacağını düşünüyorum.

Tarihçesi milattan önceki yıllara kadar uzanan bankacılık, ilk dönemlerde doğrudan değiş-tokuş üzerine kuruluyken özellikle paranın icat edilmesiyle birlikte yaygınlık kazanmış, bilgisayarların
hayatımıza girmesiyle de elektronik bankacılığa geçiş süreci başlamıştır. Günümüze kadar uzanan bu süreçte, internet ve mobil teknolojilerinin sağladığı çok büyük katkıyla beraber bankacılık hizmetlerinde yaşanan hızlı dijitalleşmeye hep birlikte tanıklık ettik.
Geldiğimiz noktada geleceğe ışık tutacak önemli soruların cevap
beklediğini görüyoruz: Bugüne kadar bankacılığın gelişiminde çok
önemli yer tutan teknoloji, acaba önümüzdeki dönemde bankacılığın yaratıcı yıkımına mı neden olacak? Hızla yaygınlaşan ve yeni
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Merkeziyetten Merkeziyetsizliğe
Günümüzde, bir parasal işlem yapılmak istendiğinde, işlemin, ilgili
bilgileri tasdik edecek merkezi bir kurum veya otorite üzerinden
gerçekleştirilmesi gerekiyor. Örneğin bir ödeme işlemi aynı banka üzerinden gerçekleştiriliyorsa ilgili bilgiler o banka tarafından,
farklı bankalar arasında gerçekleştiriliyorsa ilgili merkez bankası
üzerinden veya uluslararası bir transferse “swift” ağı üzerinden tasdik ediliyor. İşleme dair bir uyuşmazlık yaşanması veya belgeleme
ihtiyacı doğması halinde, bu durum söz konusu merkezi yapılar
üzerinden yürütülüyor. Sistemde merkezi bir otorite veya kurum
bulunmasına rağmen, nadiren de olsa, sistemlerin sağlıklı bir şekilde çalışmaması durumunda ciddi sorunlar yaşanabiliyor.
duymadan bu yeni sistemleri kolaylıkla kullanmaya başladıkları
gözleniyor.

Uzun bir tarihi geçmişe sahip olan geleneksel bankacılık sistemi;
ulusal ve uluslararası ölçekte yetkilendirilmiş otoriteler ile kurumlar tarafından mevzuat ve süreçlerin en ince ayrıntısına kadar önceden tanımlandığı bir yapıya sahiptir. 2009 yılında ödeme aracı
oluşturmak niyetiyle temeli atılan, kripto para alanında bir ilk
olma özelliği taşıyan ve bugün dünyanın en değerli kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) ile başlayan ve yoğun ilginin ardından çok
sayıda kripto para projeleriyle devam eden dalganın ise tam tersi
bir yapıya sahip olduğu görülüyor. Kripto paralar; tek otoriteyi kabul etmeyen, merkeziyetsiz, otonom ve anonim bir sistem önerisi sunan yapılarıyla bu alandaki temel farklılıklarını açıkça ortaya
koyuyorlar. Bunu sağlamak için de eşsiz bir tasarıma sahip olan
ve geleceği birçok alanda etkileyecek “blok zincir” teknolojisi kullanılıyor. Geleneksel bankacılık sistemiyle yakın bir ilişkisi olmayan
ve teknolojiyle iç içe yaşayan genç kuşağın herhangi bir izne gerek

Kripto varlıkların değerinin çok hızla yükselmesinin en önemli sebeplerinden birisinin “network” etkisi olduğu, buna bağlı olarak
genç kuşakların ilgisi yoğunlaştıkça söz konusu varlıkların değerinin de arttığı gözleniyor. Son dönemde tüm dünyada para arzının
olağanüstü bir şekilde genişlemesi ve yükselen enflasyonla birlikte
paranın değerinin azalması da özellikle arzı sınırlı olan veya belirli
bir hizmet karşılığında yaratılan kripto paralara yönelik ilginin gün
geçtikçe artmasına yol açtı. Bu ilgi sadece genç kuşakla sınırlı kalmadı, kripto paraların değerinde yaşanan hızlı yükselişlerle birlikte
birçok profesyonel yatırımcının da bu alana ilgisi arttı. Halihazırda
para ve emtia piyasalarının, sınırlı da olsa, belli zamanlarda kapalı
olmasına karşılık kripto varlık dünyasının hafta sonu dahil 7/24 sürekli işlem yapma imkanına sahip olması da yatırım açısından bir
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Bitcoin’in bir ödeme aracından daha çok yatırım aracı olarak kabul
gördüğü izleniyor.
İlk yıllarda kripto varlıkların gerçek dünyada nasıl bir fayda ortaya
koyacağı tam olarak anlaşılamasa da (ki bunun için her bir kripto
varlık projesinin whitepaper’ını detaylı olarak incelemek gerekiyor), yakın zamanda borç verme, kredi kullanma, yatırım karşılığı
getiri elde edebilme ve sigorta imkanlarıyla merkeziyetsiz finans
platformları (DeFi), son dönemde yaygınlaşan NFT dünyası, bugünlerde neredeyse tüm mecralarda gündem olan Metaverse ve
Web 3.0 ortamlarında, ödeme ve finansal araçlar olarak kullanılma
potansiyelleri nedeniyle değer ve ilgi artışıyla karşılaştılar.

avantaj olarak öne çıktı.

Metaverse’lerin Para Birimleri ve Sanat Üretimleri Blok Zincirde

Kripto paraların gördüğü bu ilginin ardından, özellikle merkez
bankalarının sahip olduğu para basma ve “senyoraj” haklarını
gelecekte olumsuz etkilememesi için “blok zincir” teknolojisi üzerinde çalışan dijital paralarla (CBDC) ilgili yaptıkları çalışmalar ve
değerlendirmeler yakından izlendi. Dünyada birçok merkez bankası ve benzeri kurum, hem bu yeni kripto dünyasını anlamak hem
de mevcut imtiyazlarını sürdürebilmek adına dijital para projeleri
üzerinde yoğun bir şekilde çalışmaya başladılar.

Çocukluğumuzda küçücük bir çizgi romanın içine sığdırılan çizgi
karakterler, ilerleyen zamanda fantastik bir dünyanın yaratıldığı
film sahnelerine aktarılırken, yakın zamanda teknolojinin de katkısıyla bu karakterlerin üç boyutlu olarak aynı sahnede bir araya
geldiğini gördük. Yine benzer şekilde, harçlıklardan biriktirdiğimiz
parayla alabildiğimiz kadar jetonlarla atari makinesinde kendi
başımıza “river raid” veya “astreoids” oynarken, bugün kalabalık
toplulukların internet üzerinden katıldığı uluslararası oyun turnuvalarını büyük bir hayranlıkla izler hale geldik.

2021 yılının yaz aylarında El Salvador Hükümeti’nin ödemelerde
Bitcoin kabul etmeye başlaması, bir devlet otoritesi tarafından
kripto dünyası lehine alınmış önemli bir karar olarak değerlendirildi. Bununla beraber, Bitcoin, başlangıçta bir ödeme aracı olarak
ortaya çıkmış olsa da özellikle mikro ödemelerde yaygın bir şekilde kullanılabileceğini düşünmüyorum. Nitekim, arzının 21 milyon
adetle sınırlı olması ve çok yüksek volatilite sergilemesi nedeniyle

Bu baş döndürücü gelişim hızı, bugün bildiğimiz tüm sanal evrenlerin, hatta yakın zamanda kısa bir süreliğine tanık olduğumuz
“Pokemon GO” oyunundaki gibi, yaşadığımız gerçek ortamlar
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şumların mümkün olduğunca yakınında, hatta mümkünse içinde
olunması gerekiyor. Bazen sınırlı düzeydeki kayıpları da göze alarak deneysel amaçlı işlemler yaparak bu yapıların farklı özelliklerini keşfetmek ve sürekli öğrenerek uzmanlaşmak önem taşıyor.
Aksi takdirde, geçmişte yapılageldiği şekilde sadece okuyarak veya
dinleyerek bu yeni oluşumların dinamiklerini tam olarak kavrayabilmenin mümkün olmadığını düşünüyorum.

Yeni Deneyimler ve Deneyimsizlik
da dahil edilerek ortak bir yerde entegre edilmesi üzerine kurulu
Metaverse kavramının içinde hayal gibi gözüken birçok kurgunun
gerçekleşme olasılığı hakkında fikir veriyor. Sanal bir ortamda aslına benzer dinamikler kullanılarak tasarlanan “decentraland.org”
üzerinde önce profil ve bu dünyanın olmazsa olmazı olan bir cüzdan yarattıktan sonra alışveriş merkezinde birçok dükkâna uğrayıp
içlerini gezerken arkadaşlarımıza rastlayıp sohbet edebiliyoruz.
Şimdilik özel tasarlanmış bazı cihazlar vasıtasıyla yalnızca görme
ve işitme duyularımızı kullanarak bu ortamı deneyimleyebiliyoruz.
Buna benzer sanal merkezlerde uygun bir lokasyonda NFT bazlı
bir resim sergisi açmak veya merkeziyetsiz finans hizmetleri sunabilecek bir platform konumlandırmanın hiç de zor olmayacağını
görüyoruz.

Kuruma duyulan güven üzerine kurulu olan geleneksel finansal
sistemlerde, pek çok kişi özel bir gayret göstermeden işlem yapabilirken, yeni kripto finans dünyasında artık bir kuruma değil
doğrudan işlem yapılacak platform üzerindeki protokol ve yazılım
bazlı kontratlara güvenilmesi gerekiyor. Bu dünyanın herhangi
bir aşamasında insan müdahalesi mümkün olmadığı ve her şey
teknoloji üzerinden sağlandığı için çok farklı bir deneyim ve güven mekanizması kullanıcıları bekliyor. Her ne kadar bunlar açık
kaynak kodlu mimariler üzerinde koşan uygulamalar olsalar da
çok yüksek teknoloji riski taşıdıklarını göz ardı etmemek gerekiyor.
Sadece akıllı kontrat üzerinde yapılabilecek bir yazılım hatasının
yol açabileceği riskler değil, aynı zamanda bu sistemlere erişimimizi sağlayan aracı platformların veya kullanıcıların bu dünyadaki
deneyimsizliklerinin ve eski alışkanlıklarının da önemli sorunlar
yarattığı görüldü.

Alışılagelmiş kavramlardan çok farklı dinamiklere sahip olan bu
yeni yapılar yakından ve derinlemesine analiz edilerek, bunların
geleneksel finans dünyası için potansiyel bir fırsat mı yoksa tehdit mi olduğu değerlendirilebilir. Bunu yapabilmek için de bu olu-

Kripto varlıkların farklı bir enerjisi ve bunun yarattığı ilginç bir
cazibesi olduğu bir gerçek, ancak bunun yanında birçok riski barındırdığını da kabul etmek gerekiyor. Özellikle alışılagelmiş kavramlardan farklı ve karmaşık yapısı, merkezi olarak tasarlanan
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Sonuç olarak, yukarıda yer verilen soruların tek bir doğru yanıtı
olmadığı kanaatindeyim. Özellikle teknolojiyle iç içe yaşayan yeni
jenerasyonun ilgisini çekip güvenini kazanmak ve böylesine farklı
dinamiklere sahip yeni bir gelecek inşa edilirken buna seyirci kalmamak için, bu dünyanın tam merkezinde olmasak bile içinde yer
almamız, gelişmeleri yakından takip etmemiz, geçmiş kuşaklar
olarak öğrendiklerimizi aktarmanın en uygun yolunu bulmamız
gerektiğini düşünüyorum.

servislere göre performansının yavaşlığı, kullanıcı hatalarına açık
olması, açık mimarisinin dolandırıcılığa imkan vermesi, otoriteler
tarafından regülasyon ve hukuki zemininin henüz oluşturulmamış
olması bu alandaki önemli riskler olarak karşımıza çıkıyor. Yakın
zamanda kullanıcıların yeterli bilgi birikimine sahip olmamaları
nedeniyle hatalı kullanımları veya kötü niyetli kişilerin suiistimali
sonucu yaşanan birçok olay gündeme geldi. Sahip olunan kripto
varlığa ilişkin tek ispat mekanizması olan gizli anahtarın soğuk
veya sıcak cüzdanda sağlıklı bir şekilde saklanamaması, çaldırılması veya kaybedilmesi sonucunda kayıplar yaşandığı da bir gerçek. Geleneksel sistemler müşteriyi yapabileceği hatalara karşı
koruma üzerine tasarlanmışken bu yeni dünyada yalnız olduğumuzu, kendimizi ancak bilgi ve deneyimlerle koruyabileceğimizi
unutmamak gerekiyor. Yerel ve global düzenleyici otoritelerin başta yatırımcı istismarını ve kara para aklamayı önlemek olmak üzere
finansal istikrarı sağlamak için gerekli regülasyonları yapması da
kaçınılmaz görünüyor.
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Softtech Çok Kanallı Bankacılık Direktörü ve Dijital Bankacılık Platform Alan Lideri

Yaklaşmakta Olan
Finans 3.0 Olabilir mi?

deyişi ile ikiye ayırdım; “Hayaller” yani bizim sektörü okuyarak çıkarımda bulunduğumuz ve olmasını yüksek ihtimal beklediğimiz
gelişmeler ve “Hayatlar”; aslında pratikte neler olduğu veya olması
mümkün görünenler. Elbette bu kısım yalnızca fütürist okumaların
bir özetinden ibaret.

Dijital Bankacılık ve Finansal Servisler ile ilgili gelecekte yaşanabilecek değişim ve dönüşümleri düşünürken yakın gelecekte yerel
sektörde yaşayabileceklerimizi ve belki de tahmin ettiğimizden
daha yakın bir gelecekte küresel sektörde yaşanabilecekleri düşünmek ve iki ayrı yaklaşımla ele almak gerektiğini fark ettim. Bu
nedenle her iki konuya dair fikirlerimi iki alt başlık altında toplamaya karar verdim. Bu iki başlığı da Z kuşağının sevdiği bir internet

Dijital Bankacılık nereye doğru yönleniyor?
(Hayaller)
Etrafında hızlı bir kümeleşmenin oluştuğu popüler konu “Yeni Nesil Bankacılık” için BDDK’nın bir regülasyon dahilinde lisanslama
yapacağını, mevcut bankalar ve lisans almak isteyen kuruluşların
da bu yeni oluşum karşısında hazırlık içerisinde olduklarını biliyoruz. Özellikle e-ticaretin güçlü oyuncuları yeni kurguya hazırlıklarını ekipler seviyesine kadar indirmiş, insan kaynağı hazırlıklarına
başlamış, ekiplerini de gelişmelere paralel hazırlar durumdalar.
Öte yandan iki yıldır geçecek diye umduğumuz Pandemi süreci
nedeniyle bankacılık sektöründe dijitalleşme, ivmesini daha da
arttırarak, her finansal aktörün günlük hayatının bir parçası ve yaşadığı bir süreç haline geldi. Kullanıcılar açısından bakıldığında da
her yaş diliminde, genç-yaşlı fark etmeksizin, bu ivmenin kullanım
oranlarına da yansıdığını kullanıcı verilerimizden ve sektörel araş-
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birlikte geniş bir oyun sahasına kavuşacaklar. Mevcut bankalar için
bu durum aşırı bir rekabet ortamı yaratıyor ve en büyük varlık olan
müşteri büyüklükleri (rıza gösteren müşteriler için) ortak bir paylaşıma açılıyor gibi görünse de etrafında bir fintech ekosistemini
yaratmayı başaran ve bu ekosistemi teknoloji ile iyi destekleyen
bankalar için yepyeni gelir modelleri, yeni kanallar ve kar merkezleri de oluşturulabilir. Belki de bu değişim, bankalar için de bir
platforma dönüşmenin farkında olmadığımız ilk adımıdır.

tırma raporlarından görebiliyoruz. Hepimizin özel hayatlarımızdan
da içselleştirdiği; “Basit”, “Hızlı”, “Sorunsuz” deneyim beklentisi ise
bir segment ayrımı olmaksızın tüm kullanıcıların temel memnuniyet şartı.
Bugün Türkiye’de bankacılık ve finans sektörü için alışkanlıkları
değiştirecek ve sektörü dönüştürecek iki ana konu başlığı, sanırım herkesin üzerinde anlaşacağı şekilde; Açık Bankacılık ve Dijital
Bankacılık’tır.
Açık Bankacılık 2022’nin ikinci yarısında uygulamaları ile hayatımıza girecek gibi görünüyor. Temel olarak açık bankacılık, bankalar arası veri iletişimlerinin ve üçüncü taraf kuruluşların bu verileri
kullanan uygulama veya hizmetler geliştirebilmeleri için müşterilerin finansal bilgilerine erişimin sağlanmasına imkan tanıyan
bir sistem / kavramdır. Uygulamanın en yüksek katkısı şüphesiz,
çeşitlenecek hizmetler ve rekabet nedeniyle oluşacak yeni fırsatlardan faydalanacak son kullanıcılar için olacak. Bunun yanında
Fintech girişimleri ve uygulamaları, oluşacak yeni ekosistem ile

Dijital Bankacılık için tahmin ve beklentilerden çok, dünyadaki
başarılı uygulamaların büyüme hızları ve toplam büyüklüklerine
göz atmak, yaklaşmakta olan değişim ve dönüşümün çapını anlayabilmemiz için detaylı bir fikir edinmemizi sağlayabilir. Pandemi
nedeniyle tüm dünyada her sektörden fiziki işletmelerin çalışmalarına ara vermesi, özellikle şube kanallı işletmelerin yaşadıkları
zorluklar, dijital bankacılığın çok daha hızlı bir şekilde büyümesine
neden oldu. Özellikle tam bir dijital banka olan Latin Amerika bankası Nu Bank’ın ilerlediği yol, ulaştığı 55 milyar dolarlık değerleme,
yalnızca Brezilya’da 35 milyon kullanıcı ve diğer ülkelerde bekleme
listeleri ile kullanıcı kabulü yapması, yeni neslin böyle bir hizmet
modeline yöneliminin en güzel ispatı. Kullanıcılara bedelsiz ve sınırsız sayıda para transfer işlemi sunması, yıllık kart veya müşteri
olma aidatlarının bulunmaması, fiziki bankalara göre çok daha
uygun kredi faizleri teklifleri, elbette müşteriler tarafından tercih
edilmesini açıklıyor. Bununla birlikte Dijital Bankacılık lisansını
yalnızca tüm bankacılık hizmetlerini sunmak isteyecek girişimler
almayacak. Özellikle kullanıcı büyüklüğü ve ticari hacmi yüksek,
kullanıcılarına sunacağı finansal hizmetlerle ticaretini de büyüteceğini düşünecek olan e-ticaret şirketleri de yeterlilikleri sağlama-
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ları durumunda lisans almaya aday olacaklardır. Burada da pazardaki mevcut bankalar için oluşabilecek fırsatlar kadar, riskler de
olduğunu belirtmek yanlış olmaz.

Dijital Bankacılık nereye doğru yönleniyor?
(Hayatlar)
Peki finansal regülasyonların sınırları içinde yer almayan ama finansal sektörleri ciddi şekilde etkileyen diğer gelişmeler neler? Bir
regülasyona tabi olana kadar üzerlerinde düşünmeyi ertelemeli
miyiz? Tokenomics, bir diğer deyişle kripto para birimleri ekonomisi de aslında finansal sektörlerin, en azından bir yatırım enstrümanı olması ve toplam pazar büyüklüğü nedeniyle derin bir şekilde ilişkide olduğu, uzak gelecek gibi düşündüğümüz ve aslında
bugün de yaşamakta olan bir kavram.
Yalnızca Bitcoin’e ait pazar payı, insanlık tarihinin en eski emtiala-
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rından gümüşün dünyadaki pazar payı büyüklüğüne ulaşmış durumda. Toplam kripto pazarı ise gümüşün pazar payını neredeyse ikiye katlamak üzere. Dünyada bu büyüklükte bir paranın içine
girdiği bir pazarda, finansal servislere ihtiyaç duyulmaması beklenemezdi. Hiçbir finansal regülasyona tabi olmayan platformlarda kullanıcılar yalnızca hizmetlerin merkezi olmayan gücüne
inanıp güveniyorlar. DeFi (Decentralized Finance - Merkezi Olmayan Finans), kripto para ekosisteminin en popüler kavramları
arasında yer alıyor. Elbette bugünün koşullarında, regülasyona
tabi olmadan, vergi ile ilişkilendirilemeyen, bu sınırlı uygulamaların kullanıcılar için en büyük cazibesi, faiz getirileri gibi duruyor. Uygulama çeşitliliği bakımından eksiklerin giderilebilmesi ve
günlük hayatta kullanımın sağlanabilmesi için hala tüm dünyada
kanun yapıcılarla bir anlaşmaya varılması, sınırların belirlenmesi,
gelirin vergilendirilmesi gerekiyor. Ancak tüm bunlar olduğunda
mevcut finansal sektörün aktörleri de gelecek derin dalgaya ha-
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zırlığını tamamlamış olmalılar. Örneğin yıllık %12’ye varan dolar
bazında faiz oranı DeFi platformlar için standartlaşmış bir teklif
gibi görünüyor. Mevcut finansal sektörün önerebildiğinin çok çok
üzerinde ve standart bir teklif!

boyutunu düşünün. Birbirlerini fiziki olarak hiç tanımayan, dünyanın belki en uzak belki de en yakın iki noktasından iki anonim
insan. Biri diğerine blokzincir üzerinden, herhangi bir ürün veya
hizmet karşılığı anonimleştirilmiş bir para transferi yapıyor. Biraz
fazla karmaşık ve kafa karıştırıcı bir beyin jimnastiği alıştırması
gibi…

Tüm bunların üzerine Anonimleşme ve Metaverse ikilisinden de
kısaca bahsetmek isterim. Blokzincir aslında kullanıcılara izlenebilir adresler/kontratlar sunuyor ve bu tam bir gizlilik sağlamıyor.
Yani kullanıcıların her bir işlemi aslında, bir sorun yaşandığında,
kullanıcının da izleyebildiği bir kontrat izi bırakıyor. İşte bunu bir
adım öteye götürerek, tam bir anonimleşmeyi sağlayan token/
coin projeleri ve uygulamaları da hızla türüyor. Buradaki kayıt sistemi, sistemin merkezi olmayan denetçileri dışında izlenemiyor.
Buraya kadar çok karmaşık gibi duran bu tanım, aslında şöyle bir
duruma hizmet ediyor, a kişisi, b kişisine bir varlık aktarmak istiyor. Gönderimi blokzincir üzerindeki anonimleşme vadeden proje üzerinden gerçekleştirdiğinde bu işlemin gerçekleşmesine dair
tüm kabulleri onaylamış oluyor. Sistem ise geliştirilen algoritma
ile merkezi olmayan bir şekilde blokzincir üzerindeki doğrulama
merkezlerinden işlemin gerçekleşmesini onaylıyor. Özetle A’nın
B’ye yolladığı varlığın miktarını, sebebini, işlemin tarihini, gönderen ve alıcı dışında kimse bilmiyor. Bu bilgi cepte kalsın. Bunun
üzerine de sanal bir dünya deneyimini yani Metaverse’i ekleyelim. Kullanıcıların bilgilerini kendi istekleri oranında paylaştığı,
üzerinde çeşitli deneyimler yaşayabilecekleri yeni bir deneyim
türü. Dünyada şimdiden Metaverse evreninde ürün ve hizmetler
sunmayı planlamaya başlamış çeşitli sektörlerden markalar bulunuyor. Blokzincir evreni de Metaverse ile iç içe. Şimdi Metaverse’de tanışmış A ve B kullanıcılarının arasındaki ilişkinin finansal

Peki, bugünün finansal sektöründeki tüm oyuncular bu işlemin neresinde yer alacaklar?
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Softtech Ventures Genel Müdürü

Çok Oyunculu Fintek

dönemde pazaryerleri ile “rekaberlik” sağlayabilir.

Açık bankacılık ile başlayan ve açık finans ile genişlemesi beklenen düzenlemelerle birlikte, müşterilerin finansal verilerinin kontrolünü ele almasının yolunun açıldığı artık herkesçe biliniyor. Bu
değişim iki yeni sonuç doğuruyor, bankacılık artık bir platform ve
pazaryeri iş modeline doğru dönüşmeye başlarken, tüm şirketler
de birer fintek olma yolunda çalışmalarını artırdılar. Artan bu rekabet ile birlikte, sürekli müşteri faydası ön plana çıkarken, teknoloji
şirketleri ve e-ticaret pazaryeri şirketleri indirimler ve geniş ürün
yelpazeleriyle pazar paylarını artırmayı amaçlıyor, kapalı devre
yaklaşımları ile de rekabeti sertleştiriyorlar. Çok Oyunculu Fintek
İş Modeli, aynı sektördeki birden fazla oyuncuya odaklanarak, sadece finansal verileri değil, sektör spesifik verileri de bir araya getirerek, sektördeki tüm paydaşlara daha müşteri deneyimi odaklı
yaklaşımlarla fayda sağlayabilecek bir yaklaşım ile önümüzdeki

Açık bankacılık ve açık finans ile kişilerin finansal verilerinin
kontrolü kendilerine geri veriliyor.
Herkesin bildiği gibi Avrupa’da 2015 yılında başlayan açık bankacılık düzenlemeleri, ülkemizde de uygulamaya geçirilmesi için
başlatılan çalışmalar ile giderek hız kazanıyor. Açık bankacılığın
temelde iki ana motivasyonu bulunmakta.

OPEN BANKING

2020 yılında FCA’in (Financial Conduct Authority), Açık Finans için
bir girdi toplama çağrısı ve Avrupa Komisyonu’nun 24 Eylül 2020
tarihli “Avrupa Birliği’nde Dijital Finans Stratejisi” raporu ile Avrupa, açık finansal veri setini, sigorta, yatırım, mortgage gibi verileri
de içerecek şekilde genişleterek açık finans çalışmalarını başlattı.

FINTECH

OPEN API

THIRD PARTY DEVELOPER FINANCE

BANKING

ACCOUNT

•

•
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Avrupa dışından özellikle GAFA’dan gelen ödeme ve finansal
çözümlerle rekabet edebilmek için banka dışı finansal teknoloji oyuncularını güçlendirmek.
Finansal veriyi kullanıcıya ait kıymetli varlık olarak tanımlayarak, son kullanıcıların kendi verisine sahip olmasını ve GDPR
düzenlemeleriyle kontrollü olarak üçüncü taraflara açabilme
imkanı sağlamak, bu sayede rekabeti ve yeniliği teşvik etmek.
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Açık finans uygulamaları ile Pazaryeri ve Platform Bankacılığı Modellerinin ön plana çıkacağını tahmin etmek çok da zor olmayacaktır. Bu modelin detaylarını “Softtech Teknoloji Raporu 2021
Açık Bankacılığın Geleceği” yazımda bulabilirsiniz

yanında finansal hizmetler de önerme konusunda cesaretlendiriyor. Başta e-ticaret ve teknoloji firmaları olmak üzere tüm şirketler
müşterilerine verdikleri servislerde şu üç soruyu sormaya başladılar.
•
•
•

Müşteriye sunduğumuz bu deneyime finansal bir servis eklemek mümkün mü ve anlamlı mı?
Müşteriye bu hizmete ek, ödeme, kredi vb. bir finansal fayda
sağlamak rakiplerin önüne geçmemde bana fayda sağlar mı?
Finansal servislere aracılık ederek, oluşturabileceğim ek gelirler ana hizmet gelirlerime göre işime ne kadar katkı sağlar?

Benzer şekilde finansal kurumlar ve finansal teknoloji firmaları da
müşterilerine gömülü bankacılık, görünmez bankacılık, görünmez
sigortacılık gibi stratejiler çerçevesinde daha bütünleşik ve kesintisiz deneyimler sunan sektör odaklı iş modelleri ve iş birlikleri oluşturarak bu rekabete cevap vermeyi amaçlıyorlar.

Kovid etkisiyle hızlanan dijitalleşmede ve açık finans düzenlemeleri, başta teknoloji şirketleri ve e-ticaret şirketleri
olmak üzere, her şirketin bir fintek şirketi olmaya çalışması
sonucunu doğuruyor.
Pandeminin etkisiyle giderek artan dijital harcamalar, sektör
oyuncularını kuvvetlendirerek, son kullanıcılara diğer hizmetlerin
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“Çok Oyunculu Fintek İş Modeli”: Müşterinin yaşam döngüsünde kesintisiz mükemmel deneyimler sunabilmek için
sektör odaklı yeni bir iş modeli
Çok Oyunculu Fintek kavramı, TripActions gibi, sektör spesifik çoklu persona hedefleyen uygulamalar üzerinden gündeme gelen
yeni bir kavram. TripActions çalışanların iş seyahatlerini planlamasına yardım eden bir uygulama iken aynı zamanda şirketlerin
finans departmanlarının da entegre olarak harcamaların kontrol
altında gerçekleştirebilmesini de sağlıyor. Her ne kadar bu kavram
yeni gibi görünse de çeşitli teknoloji şirketleri, özellikle de platform
odaklı şirketler, benzer yaklaşımlarla bu iş modeline benzer girişimler oluşturdular.
Çok Oyunculu Fintek İş Modeli, aynı sektördeki birden fazla oyuncuya uçtan uca kesintisiz hizmet vermeyi hedefleyen, müşterilerine faydalar sağlamaya odaklanan, finansal, teknolojik ve iş
hizmetlerini açık bir ekosistemde bir araya getirerek, oluşan veri
üzerinden katma değer yaratmayı hedefleyen bir iş modeli olarak
Çok Oyunculu Fintek Ekosistemi taslak bir görünüm
Pazaryerleri Aracılar Arz
ve Tekli Sağlayıcılar

Talep Pazaryerleri Aracılar
Hedef
ve Tekli Sağlayıcılar
müşteriler

ep
Tal
Sektördeki
Ana Oyuncu

tanımlanabilir. Bu yazıda, bu yeni kavramı biraz daha tanımlayarak
ve zenginleştirerek ele alacağız.
Çok Oyunculu Fintek İş Modeli’nde sektördeki ana oyuncuları odağa koyan farklı platformların da aralarında sinerji yaratması, platform iş modellerine göre ek avantajlar sağlıyor.
Günümüzde platform iş modelleri ön plana çıkarak, klasik merkezileştirilmiş yapıların sağlayamadığı ölçeklenmelere ulaştılar.
“Airbnb” gibi iş modellerinin, yarattıkları ağ etkisi gücünün, merkezi bir iş modeli tarafından oluşturulmasının ne kadar zor olduğu
artık herkesçe kabul görüyor.
Birçok platform şirketi alıcı ve satıcılar arasında kurduğu platformlar ile bu modeli çoklarken, homojen platformların da birbiri ile
etkileşime geçmesini sağlayarak, daha büyük bir ağ etkisi yaratması mümkün olabilir. Çok Oyunculu Fintek İş Modeli’nde farklı
platform uygulamaları arasında da bağlantılar kurarak ağ etkisini
kuvvetlendirmek, sadece daha kuvvetli ağ efekti yaratmayacak,
aynı zamanda, sektör ve sektördeki varlıklarla ilgili çok boyutlu
zengin veri elde edilmesine de olanak sağlayabilecektir.

Tedarikçiler

Ağ etkisi

Arz

Karşılıklı Müşteri
Yönlendirme
Hedef Müşteri Yaşam
Döngüsü Uygulaması

Sarnoﬀ Kanunu

Sektördeki
Ana Varlık
Karşılıklı Müşteri
Yönlendirme

Reed Kanunu

Ana Oyuncu Yaşam
Döngüsü Uygulaması

Finansal Teknoloji Aracılık Altyapısı
Talep Bazlı Pazaryeri Odaklı Ekosistem

Metcalfe Kanunu

Karşılıklı Müşteri
Yönlendirme

V=n

Çok oyunculu Fintek Ekosistemi
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Çok Oyunculu Fintek İş Modeli, olası tüm ürün ve hizmet alternatiflerini müşterilerine sunarken, müşteri faydasını birincil öncelik olarak adreslemeli.
Müşterinin uçtan uca kesintisiz deneyimler yaşaması ancak müşteri faydasının gözetilmesi ile mümkün; bunun için hem teknoloji
hem iş servisleri hem de finansal servislerin en uygun koşullarda
ve açık bir ekosistem aracılığıyla sunulması önem taşıyor. Bu servisler pazaryeri entegrasyonları ve/veya tekil aracılarla iş birliği ile
sağlanabileceği gibi, müşteriye ek fayda sağlayabileceği düşünülen veriye ve teknolojiye dayalı yeni servisler de oluşturulabilir.
Hizmetler kalite standartlarının sağlandığı tekil tedarikçilerden alınabileceği gibi, fiyat avantajı odaklı çoklu alternatifler de sunulabilir. Temelde ana hedef ilk aşamada karlılıktan çok müşteriye fayda
sağlamak olmalıdır.
Çok Oyunculu Fintek İş Modeli’nde kesintisiz sürekli deneyimler pazaryeri uygulamaları ve superapp’lere göre avantajlar sağlamalı.
Pazaryeri uygulamaları ve superapp’ler indirimlerle ve teslimat

hizmetleri gibi yaklaşımlarla müşteri faydasını ön plana çıkarmaya
odaklanıyorlar. Alıcılarla satıcıları çoklu ürünler odağında bir araya
getirerek, oluşturulan hacmi ve ağ efektini artırmayı hedefliyorlar.
Bununla birlikte müşteri ile ilişkileri kesintisiz deneyimden çok
müşterinin talebini fark etmesi ve bu uygulamalara girmesine dayanıyor. Farkındalığı oluşturmak ve müşteri sürekliliğini sağlamak
için reklamlar, çeşitli hatırlatıcılar ve arama motorları üzerinden
bu kırılgan bağlantıyı ciddi pazarlama giderleri ile yürütmeye çalışıyorlar.
Çok Oyunculu Fintek İş Modeli’nde, kullanıcının yaşamı içerisine
kesintisiz olarak gömülmüş sektör ve segment spesifik, veri ve
hizmet odaklı deneyimler ile pazaryerlerinin yakalayamayacağı
müşteri sürekliliğinin sağlanması ön plana çıkıyor. Müşteri yaşam
döngüsünde kalıcı yer edinmek o sektörde olan uzmanlık bilgisinin, sadece ürün değil, her türlü teknoloji ve iş servisinin, ihtiyaç
anında, ihtiyaç noktasında ve anında sağlanması için kullanılması
ile mümkün.

SUPER APPS
Social Network

Calling

Online Banking

Chatting
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Tarıma benzer şekilde, ülkemizde dijitalleşmede geri kalmış emlak
sektörünü dijitalleştirmeyi amaçlayan Maydanoz Girişimi de gayrimenkul danışmanlarına fayda sağlamayı odağına alarak, güvene
ve iş birliklerine dayalı bir ekosistem oluşturarak, sektördeki verimliliği artırmayı ve sektörü büyütmeyi amaçlamakta.

İmece Mobil İş Modeli

Finansal
Hizmetlere Erişim

Çiftçiler

Çok Oyunculu Fintek İş Modeli’nde çoklu veri paylaşımına
dayalı, tekilleştirilmiş hizmetler içeren Finansal Teknoloji
Aracılık Altyapısı oluşmalı.

İhale Usulü
Hammadde
Pazaryeri

Ücretsiz Tarım
Teknolojileri Servisleri

Tedarikçiler ve
Alım Satımcılar
Tarım Teknolojileri Servisleri
• *Akıllı Bildirimler ve
Hava Durumu Servisleri
• *Uzaktan Tarım Uzmanlığı
• Gübreleme Servisleri
• Sulama Servisleri

Potansiyel
Müşteri Oluşturma
Müşteriler (Ödeme Yapan)
• Kurumsal Tarım Şirketleri
• Çiftçi Birlikleri
• Finansal Kurumlar

*Ücretsiz Servis

Örneğin; İmeceMobil, teknoloji odaklı uydu destekli uyarı ve bilgi
servisleri, sulama, gübreleme gibi uzman servisleri ücretsiz olarak
çiftçiye sağlayarak doğal yaşam döngüsünde yer edinebilmekte,
Bazar özelliği ile çiftçilerin uygun fiyatla anlaşmalı tedarikçilerden
ürün almasını sağlayabilmekte. İmece Mobil, tüm bunları şimdi al
hasatta öde ve tarım kredisi gibi finansal faydalar ile gelire çevirerek, başarılı çok oyunculu fintek iş modeli olarak ön plana çıkıyor.

Tüm şirketlerin bir finansal teknoloji firmasına dönüşmeye çalıştığı bu dönemde, gerek finansal hizmetlerle müşteriye fayda
sağlamak için gerekse de bu servislere aracılık ederek ek gelirler
yaratmak için finansal servisler ve veriler vazgeçilmez olacaktır.
Sektörel verilere erişim, finansal servislerin risk hesaplamalarında
kullanılabileceği gibi, elde edilen finansal verilerle müşterilerin ihtiyaçları daha iyi anlaşılarak iş odaklı faydalar da sağlamak mümkün olacaktır. Dolayısıyla ortak veriden analizler gerçekleştirme
ve iç görüler oluşturma ve bunu da iş ortaklarıyla birlikte faydaya
dönüştürmek önümüzdeki dönemde giderek ön plana çıkacaktır.
Hesap birleştirme servisleri odaklı bir açık bankacılık uygulaması
olarak başlayan TekCep, müşterinin tüm finansal verilerinden fayda elde etmesini amaçlayarak, açık iş birliklerine dayalı bir ekosistem oluşturmakta ve çok oyunculu fintek altyapısı olma yolunda
ilerlemektedir.
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Kapalı devre dijital altyapılara karşı fintek odaklı açık ekosistem yaklaşımı
Güven altyapıları olarak mevcut
kapalı döngü hizmetlerinden ...
Son kullanıcılar

Uygulamalar

...Çoklu veri paylaşımı
güven altyapısına doğru

Bireyler, İşletmeler, Kamu aktörleri
ve kullanım örnekleri

Bireyler, İşletmeler, Kamu aktörleri
ve kullanım örnekleri
Servisler ve
değer önerileri

Servisler ve değer önerileri
Tamamen
gerçekleştirilmiş
dijital ekonomi

Kapalı döngü
dijital güven
altyapısı

Bağlantı

3
Ödemeler

2

Internet

'Eski usul' alt deneyim, bankaların
gelecekteki ilgi düzeyini ve değerini
şekillendiren güvenilir veri
saklayıcısı haline gelmesini sağlar.

Son kullanıcılar

Uygulamalar

4
Veri değişimi
Rıza

Çoklu dijital
güven altyapısı

1 Dijital Kimlik

Internet

Bağlantı
Kaynak: innopay

Sonuç olarak Çok Oyunculu Fintek İş Modeli pazaryerleri, super-app’ler ve kapalı devre teknoloji devlerine alternatif, platform
ve ekosistem bazlı bir iş modeli olarak ön plana çıkmakta.
Çok Oyunculu Fintek İş Model’lerinin hayata geçirilmesi, B2B ve
B2C odaklı iş tecrübesi, güven ve sürekliliğe dayalı iş birliği ağı
oluşturabilme gibi yetkinliklere ihtiyaç duymakta. Bu İş Modeli
aynı zamanda, bulut tabanlı API aracılığı, mobil teknoloji sağlayıcılığı, verimlilik odaklı arka ofis yazılımları, veri analitiği, yapay zeka

ve finansal teknolojilere hakimiyet gibi teknolojik yetkinliklerin de
bir araya getirilmesini gerektiriyor.
Softtech Ventures olarak, sektörlerin aracısızlaşmaya doğru ilerlediği dünyamızda, kapalı devre ekosistemler yerine Çok Oyunculu
Fintek İş Modeli gibi “rekaberliğe” dayalı açık ekosistemlerin oluşturulması gerektiğine inanıyoruz. Teknolojik yetkinliklerimiz ve
güvene dayalı geniş iş ağımız ile sektörleri dijitalleştirerek topluma
değer katan girişimler oluşturmayı amaçlıyoruz.
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Softtech Yeni Nesil Teknolojiler Orta Katman Uygulamaları Grup Yöneticisi

Görünmez Bankacılık
Teknolojinin baş döndürücü hızıyla birlikte, bankacılık sektörü de
çeşitli platformlar aracılığıyla tamamen otomatik hale dönüşüp ihtiyacımız olduğu her an yanımızda olan bir modele evriliyor.
Dijital dünyada bankacılığa öncülük eden Çin’de, WeChat’teyken
bir alışveriş sırasında kredi istendiğinde, WeBank kişiye kredi veriyor. Blockchain sayesinde birkaç bankaya yönlendirilen kredi tutarı, API’lerle müşterinin ihtiyacını karşılayan krediye dönüşebiliyor.

Bir ürünü almak için kredi kartı çıkararak finansman ihtiyacımızı
karşıladığımız geleneksel bankacılık modelinden, o malı tam ihtiyaç anında bütünleşik bir süreç sonrasında satın alabilmemize
olanak tanıyan bankacılığa kavuşacağımız günler yaklaşıyor.
Bretty King de Bank 4.0 kitabına “Her yerde bankacılık ama bankada değil” diye başlıyor ve bankacılığın dijitalleşme ile farklılaşacağını ve ihtiyaçların karşılandığı noktada yanımızda olacağı modellerle bizi buluşturacağını anlatıyor.

Cep telefonumuzdan bir uygulama satın aldığımızda, parmak izimizi okutarak ödeme onayını kolaylıkla verebiliyoruz, hatta bunu
öyle içselleştirmiş durumdayız ki bunu uygulamayı indirmenin bir
adımı olarak düşünüyoruz. Uber, Netflix, Spotify gibi servisler için
de ödeme süreçleri görünmez hale geldi.
Bill Gates’in bundan 27 yıl önce söylediği “Bankacılık gereklidir,
bankalar değil” öngörüsünü doğrular şekilde bankaların değil,
bankacılığın hizmet için tüm sektörler açısından ihtiyaç duyulduğunda erişilebilir hale geldiği bir dünyaya doğru gidiyoruz.
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2008 ile karşılaştırıldığında, banka şubelerinin toplam sayısı, son
yıllarda çevrimiçi ve mobil bankacılık hizmetlerinin hızlı alımını
yansıtarak %31 veya neredeyse 75.000 azalmıştı. Görünmez bankacılık ile birlikte de bu rakamların hızla azalacağını öngörmek hiç
de zor değil.

artık uygulama aracılığıyla gerçekleşiyor ve perakendeci, uygulamasında ve kartlarında bazı bankaların mevduatta tuttuğu kadar
nakit tutuyor. Buradan yola çıkarak bir kahve zincirinin, piyasadaki
en popüler finansal uygulamalardan birine sahip olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Gömülü/Görünmez Bankacılık Nedir?
İngilizcesi Embedded Banking olan bu kavramı Türkçe kaynaklarda Gömülü ve Görünmez olarak görüyoruz.
Formal bir tanım yapmak gerekirse; Gömülü Bankacılık, API’lerin
kullanımı yoluyla finansal çözümleri bir işletmenin platformu veya
uygulamasıyla entegre etme sürecidir. Ödemeler, borç verme, giyilebilir cihazlar, temassız ödemeler, banka havaleleri, kartlar dahil
olmak üzere farklı finansal hizmet türlerini kapsayan bir kavramdır.
Başka bir deyişle; gömülü bankacılık, bankacılık araçlarının finansal olmayan platformlara entegrasyonudur.
Böylelikle müşterilerin bir bankanın platformunu kullanarak, en
sevdikleri finansal olmayan uygulamalarda etkileşime girmesi, satın alması, satması ve ticaret yapması kolaylaşmakta, bankaların
müşterilere bulundukları yerde ulaşmaları sağlanmaktadır. Bu sayede bankaların temel hizmetleri öncelikle çevrimiçi ve genellikle
mobil aracılığıyla müşteriye sunulmaktadır.

E-ticaret alışverişi yapan müşterinin krediyi bankadan değil de e-ticaret sitesinden aldığını hissetmesi de başarılı bir gömülü bankacılık örneğidir.

Örneğin; Starbucks uygulaması, JPMorgan Chase tarafından sağlanan mevduat ve kredi ürünleriyle gömülü bankacılığın önde gelen bir örneğidir. 2011’de piyasaya sürülen uygulama, müşterilerin
Starbucks’ta nakit depolamasına ve satın alımlar için ödüller kazanmasına olanak tanır. Tüm ABD mağaza işlemlerinin dörtte biri
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Gömülü Bankacılığın Teknolojisi

bilir ve son kullanıcılar için deneyimi bozabilir.

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında platformlar temeli oluşturuyor. Platform ekonomisi, alıcı ve satıcıların dijital ortamda etkileşim içerisine girmesini sağlayan ekonomik modelleri öne çıkarıyor.

Faydaları neler?

Fiziksel paranın yerini, dijital para alırken, ödeme sistemleri de dijital para ile iç içe geçiyor. İhracat ve ithalat platformlar üzerinden
yapılırken, tedarik zinciri ve sözleşmeler blok zincir ile merkezi otoriteler olmadan yapılabiliyor. Bankalar da bu sistemde yerini, araya
giren değil bu sistemleri işleten, bu sistemleri yöneten, hatta kendi
ürünlerini de bu platformlara entegre edecek şekilde dönüşüyor.
Gömülü Bankacılık, API teknolojisi dışında Yapay Zeka (AI), Makine Öğrenimi (ML), Robotik, ses tabanlı bankacılık, Sanal Gerçeklik
(VR), Artırılmış Gerçeklik (AR), Blockchain, uç bilgi işlem gibi gelişen
teknolojileri kullanır.

Gömülü bankacılık ekosisteminde yer alan işletmeler, bankalar ve
müşteriler için fayda yaratmaktadır.
İşletmeler için:
•
•
•
•
•
•
•

Müşteri beklentilerine cevap verilebilmesi
Kullanıcı artışı
Yeni, özelleşmiş ödüllerin müşteriye sunulması
Azalan işlem ücretleriyle fiyatların ucuzlaması
İnovasyonla birlikte marka imajının gelişmesi
Müşteri sadakatinin artması
Müşteri hakkında daha fazla veriye sahiplik elde edilmesi

Müşteriler için:
Hizmet olarak bankacılık- BaaS (Banking as a Service) yaklaşımı
ile birlikte müşteriler finansal ürünlere bankacılık dışı uygulama ve
online platformlar aracılığıyla da erişebilecektir.
Uygulamaları banka sistemine bağlamak için bir bankacılık API’si
gerekir. API veya uygulama programlama arayüzü, diğer yazılım
parçaları arasında aracı görevi gören bir yazılımdır.
BaaS platformu, finansal olmayan uygulamayla derinden bütünleşen, sürekli güncellenen, modern bir API sağlayacaktır. Derinlemesine entegre edilmemiş veya iyi korunmamış bir API sıkıntı yarata-

•
•
•
•

İşletmelerin ürün ve servislerinden daha fazla değer elde edilebilmesi
Özelleştirilmiş deneyim ve ödüllendirme
Güvenilir markalardan finansal ürünlere de ulaşılabilmesi
İşlemlerin sürtünmesiz olarak gerçekleştirilebilmesi

2020 yılında yapılan araştırmaya göre; katılımcıların %58’i bireysel
bankacılığın ilk 3 trend’inden ilkinin görünmez bankacılığın felsefesini oluşturan sürtünmesiz müşteri yolculuğu olduğunu işaret
etmiştir.
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sunduğu için bankalar ve iş ortaklığı yaptığı işletmeler için karşılıklı
olarak faydalıdır.

Bireysel Bankacılık Sektörü 2020 Yılı İlk On Trendi
Sizce bireysel bankacılık sektöründe 2020ʼnin en önemli üç (3) trendi nedir?
Müşteri yolculuğundaki
sürtünmelerin ortadan kaldırılması
Büyük veri kullanımı,
AI, AA ve bilişsel hesaplama

%43

APIʼlerin kullanımı
ve Açık Bankacılık

%33

Çok Kanallı Entegre
Dağıtımdaki gelişmeler

%32

İnovasyon girişimlerine
yapılan yatırımlar

Finansal hizmetlerin geleceği, geleneksel ürün ve hizmetlerin dağıtımının ötesine uzanmaktadır.
Bankacılık tüketicilerin ve küçük işletmelerin finansal ihtiyaçlarını
karşılamak için geleneksel sağlayıcılara gitmelerini gerektirmeyecek bir yöne doğru evriliyor. Islak imzaların atıldığı, şubelerden
işlem yaptığımız dönemden, tüm işlemlerin online olduğu, hatta
herhangi bir bankacılık dijital uygulamasına girmeden başka bir
uygulamanın parçası olarak finansmanı karşıladığımız bir modele
doğru gidiyoruz. Bankacılık görünmezleşirken biz bu kavramı önümüzdeki 5 yılda çokça duyacağız.

%28

Bankalar ve Fintech
şirketlerinin iş birliği yapması

%26

Dijital ödemelerin
büyümesi

%26

Rakip yeni bankaların
ortaya çıkışı

%15

Yeni yeteneklerin bulunması
ve/veya eğitimi

%12

Gelişmiş teknolojilerin
(IoT, Ses) keşfedilmesi

%9

Yasal değişikliklere
cevap verilmesi

%9

Blockchain teknolojisinin
test edilmesi ve kullanılması

Öngörüler

%58

Bu alanda öncülük yapan Çin’de olduğu gibi Türkiye’de de mesajlaşma, e-ticaret gibi alanlardaki başarılı uygulamaların içerisinde
bankacılık deneyimini sıkça göreceğiz.

%4

Kaynak: Digital Banking Report Research, January 2020 The Financial Brand

Bankalar için:
• Yeni müşterilerin kazanılabilmesi
• Müşterilerin terk etme oranlarının düşürülmesi
• Fintech’ler ile rekabet gücünün arttırılması
Özetle, gömülü bankacılık sadece zaman ve kaynak tasarrufu sağlamakla kalmayıp aynı zamanda sorunsuz bir müşteri deneyimi
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Juniper Research’ün araştırmasına göre; Gömülü Bankacılığı da
içeren Gömülü Finansın 2026 yılında 3 katına çıkarak 138 milyar
dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Gömülü Finans Piyasa Değeri (Milyon $)
8 Ana Bölgeye Ayrılmış, 2026: 138 Milyar $
Kuzey Amerika

Latin Amerika

Uzak Doğu ve Çin

Hint Yarımadası

Batı Avrupa

Orta ve Doğu Avrupa

Diğer Asya
Pasifik Ülkeleri

Afrika ve Orta Doğu

şilerin sosyal medya hesapları ile de senkronize edilebileceğinden,
sosyal medya hesaplarından topladığı kişisel özelliklerimizden de
yola çıkarak ajandalarımıza ulaşıp özel yaşamımızla ilgili öneriler
sunabilecek. Örneğin; istenildiğinde uçak bileti satın alma, araba
kiralama gibi hizmetleri görünmez bankacılık ile de entegre şekilde sonuçlandırabilecek.

Kaynaklar:
Banking in Europe: Facts & Figures - Banks continue to adapt to
customer demand - EBF

Kaynak: Juniper Research

OpenPayd’in 2021 Aralık’ta yayımlanan raporuna göre, ankete katılan Avrupalı şirketlerin %96’sı önümüzdeki beş yıl içinde müşterilere gömülü ödemeler sunmayı planladıklarını veya bunu yapmayı
ciddi olarak düşündüklerini söylerken, %94’ü gömülü bir bankacılık ürününe aynı ilgiyi bildirdi.
KPMG tarafından hazırlanan “Görünmez Bankanın Gelecekteki
Yüzü: EVA (Enlightened Virtual Assistant - Aydınlanmış Kişisel Asistan)” başlıklı rapora göre; görüntülü çağrıların ve insansız şubelerin yerini görünmez bankalar alacak.
KPMG’nin EVA olarak tanımladığı kişisel asistanlar, banka hesaplarına ulaşarak ödemeleri hatırlatacak, böylelikle bankaya gitmeye
gerek kalmadan tüm hizmetler online olarak verilebilecek. EVA, ki-

Why Embedded Banking Should Move Beyond the Fintech Bubble
(netguru.com)
Bank 4.0 Bretty King
Embedded Banking | New Revenue Streams & Customer Relationships (treasuryprime.com)
Banking 2025: The rise of the invisible bank (americanbanker.com)
Embedded_Finance_Research_Mini_Report_web.pdf (ctfassets.
net)
Exploring Embedded Banking?. Top questions from 500+ sessions
with… | by William U. Morales | Fintechtris | Medium
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Açık Bankacılık
Geçmişinin Türkiye
Yansımaları

Merkez Bankası’nın 1 Aralık 2021’de yayımlamış olduğu, Ödeme
Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ve Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları hakkındaki yönetmelik ile birlikte Açık Bankacılık kavramı Türkiye’de yeni bir dönemece girdi.
Bu tarihten itibaren, Finansal Teknoloji şirketleri, Yetkili Ödeme
Hizmet Sağlayıcı (YÖS) olabilmek için lisans başvurularına başlayacak. Bankalar altyapı hazırlıklarına çoktan başladı, ilk 10 bankanın 2022 yılı sonunda hesap hareketleri ve ödeme API-Uygulama
Programlama Arayüzülerinin (Application Programming Interface)
hazır olması bekleniyor.
Peki bu, biz hesap sahipleri için ne demek? Günlük hayatımıza
yansıması nasıl olacak açık bankacılığın?
Aslında ticari işletmelerin hayatlarında bir süredir yansımalarını

görüyoruz. Örneğin; İş Bankası TekCep ve TekPOS ürünleri ile bir
öncülük göstererek, müşterilerinin başka bankalarda duran verilerine, diğer bankalardaki hesap ve POS hareketlerine, İş Bankası
kanalları üzerinden ulaşmasını sağladı.
2008’de Capital’in yaptığı bir araştırmaya göre; Türkiye’deki şirketler ortalama 9 banka ile çalışıyordu. Bu rakamın bugün çok da
değişmediğini finans, muhasebe çalışanları ile birebir görüşmelerimizden anlayabiliyoruz. Bir şirket yöneticisinin ya da bir finans
çalışanının sadece hesap hareketi takibi için 9 bankanın internet
bankacılığına giriş yapıp tek tek kontrol yapması çok büyük bir zaman kaybı. İşte bu tip zaman kayıplarını ortadan kaldıracak, ya da
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hayatınızı kolaylaştıracak birçok yeni ürüne öncülük edecek açık
bankacılık.

ödeme hizmeti sağlayıcılarının işleyişinin kontrolü de hedeflendi.
Bu bağlamda, PSD1 ile aşağıdaki konularda adımlar atılmış oldu;

Madem bu ürünler zaten var olmaya başlamıştı o zaman Merkez
Bankası’nın yönetmeliği neden önemli?

•

Bunu anlamak için açık bankacılığın geçmişinden bugüne nasıl
ilerlediğine göz gezdirmek gerek, Avrupa’yı örnek alırsak;
2002 yılında resmi olarak Avrupa Birliği ülkelerinin hayatlarına giren EUR para birimi, daha sonradan hayata geçirilmesi gerekecek
birçok standardizasyon projesini de beraberinde getirdi. EUR ortak
para birimi olsa da her ülkenin halen kendi para birimi ve ödeme
altyapısı, farklı ödeme valörleri mevcuttu. Bir Avrupa Birliği ülkesinden bir diğer Avrupa Birliği ülkesine para yollamak, halen bir
uluslararası işlem sayılıyordu. Dijitalleşmenin hızını iyice artırmaya
başladığı bu dönemde, bankaların uzun yıllar önce kurmuş olduğu altyapılar kolay kolay dönüşemiyor, kullanıcıların ihtiyaçlarına
hızla adapte olamıyordu.

•
•

•

Single Euro Payments Area (SEPA) standartları belirlendi. Avrupa Birliği içinde yapılan ödemelerin tek bir ülke gibi tek ödeme
altyapısı altında işlem görmesinin, böylelikle işlemlerin daha
hızlı ve daha ucuz yolla yapılması süreci hızlandırıldı.
Ödeme Hizmeti sağlayıcılar resmen tanınmış ve artık kontrol
altında ödeme hizmeti yapabilir hale geldi.
Bankaların ve ödeme hizmeti sağlayıcıların uyguladıkları komisyonlar ve valörle ilgili kullanıcılara şeffaflık zorunlulukları
getirildi.
Online ödemelerin güvenlik standartları kuvvetlendirildi.

Bu ortamda daha hızlı davranabilen ödeme hizmet sağlayıcı şirketler, yeni ödeme çözümleri ile kendilerine kolayca bir pazar yaratmaya başladılar. Örneğin; bugün 46 milyar USD değere ulaşmış
olan Klarna’nın kuruluş tarihi 2005.
Bu gelişmelerin ışığında Avrupa Komisyonu 2007 yılında PSD1
(Payment Services Directive) Ödeme Hizmetleri Kanunu‘nu yürürlüğe soktu. Bu kanunda ilk olarak hedeflenen Avrupa Birliği ülkelerinde ortak bir ödeme altyapısı oluşturulması idi. Bunun yanında

PSD’ nin yürürlüğe girmesinden sonra, ödemelerde dijitalleşme
daha da derinleştikçe, aslında belirlenen hükümlerin tam da ihtiyaçlara hizmet etmediği, eksik alanlar olduğu ortaya çıktı. Finans
teknoloji şirketlerinin piyasada yerini alması ve çok yenilikçi ürünler sunması, yeni standartlar belirlenmesi ve kanuna bağlanması
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gerekliliğini arttırdı. Sonuç olarak; 2015 yılında PSD2 hükümleri
açıklandı;
•
•
•
•
•

Fintech Finansman Turlarının Sayısına Göre
İlk 20 Ülke (2017 – 2020 1. Yarı)

Avrupa Birliği ülkelerinde PSD’nin farklı uygulamalarına yönelik ek düzenlemeler yapıldı.
Ödemelerde, tahsilatlarda ve kartlı ödemelerde aracılık komisyonları ile ilgili standartlar getirildi.
Yeni piyasa oyuncuları Fintech’ler de kanunlar çerçevesine
alındı.
Güçlü kimlik doğrulama standartları belirlendi.
Bankaların ödeme şirketlerine ve fintech’lere müşterinin onayı
dahilinde bilgi paylaşımı zorunluluğu getirilerek rekabet ortamı güçlendirildi.

İngiltere
Almanya
İsveç
Fransa
İspanya
İsviçre
İsrail
Hollanda
Danimarka
Belçika
Rusya
İtalya
Norveç
İrlanda
Finlandiya
Polonya
Avusturya
Lüksemburg
Estonya
Romanya

Bu kanun hükümlerinin uygulamaya konması 2018 yılı olarak belirlendi ve bu süre zarfında bankalar ve fintech’ler altyapılarını kanuna uyarladılar.
O günden bugüne Avrupa’da fintech oluşumları çok hızlandı, bazıları çok başarılı oldu, bazıları yoluna devam edemedi. Ama göze
çarpıcı bir biçimde İngiltere, açık bankacılık uygulamaları ve fintech yatırımları konusunda bir liderlik gösterdi. 2017-2020 yılları arasında yatırım alan şirket fonlama turu sayısında, arkasından gelen
Almanya’yı 326 adet farkla açık ara geçti.
2021 ortası itibari ile İngiltere’de 2,5 milyonu aşkın bireysel ve ticari
müşteri, açık bankacılık ürünlerini kullanıyor, 300 bin civarında fintech şirketi faaliyet gösteriyor.
İngiltere, diğer Avrupa ülkelerine göre daha hızlı ilerlemeyi nasıl

498
172
155
131
65
53
48
42
41
28
26
25
23
16
16
14
11
7
7
5

başardı? Bunun altında yatan faktörler incelendiğinde, öne çıkan
belli başlı nedenleri İngiltere’nin PSD2 ile yetinmemesi, hesap hizmeti ve ödeme hizmeti sağlayıcıları için lisanslama öncesi temsilcilik mekanizması ile ürün geliştirme süreçlerini durdurmadan faaliyetlerine devam edebilmelerini sağlaması, son kullanıcıya güven
verecek hukuki altyapıyı basit ve güvenilir kılması ve en önemlilerinden biri ürünlerin kullanımı için birbirine entegre olacak partiler için API standartlarını belirleyerek altyapı kurulumlarının tek bir
merkezden kontrolünü sağlayacak bir organizasyon atadı.
Tüm bu bilgilerin ışığında baştaki sorumuza geri döner isek; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yönetmeliği neden önemli?
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Yönetmeliği incelediğimizde görüyoruz ki; Merkez Bankası, Avrupa Birliği’nin 2007 yılından bu yana adımlarını attığı açık bankacılık yolunda yaşadıklarını ve sonuçlarını, dünyadaki uygulamaları
detaylı biçimde değerlendirerek yönetmelik detaylarını belirlemiş
ve aynı İngiltere’de olduğu gibi uygulamanın kolaylaştırılması ve
kontrol altında tutulabilmesi için detaylı API standartları belirlemiş, kontrolü için de Bankalararası Kart Merkezi’ni yetkilendirmiş
durumda. Bu, Türkiye gibi bankacılık teknolojileri anlamında zaten hep ileride olmuş finansal sistem için çok büyük avantaj. Bankaların adaptasyonunu tamamlayacağı 2022 yılı sonu sonrasında
açık bankacılık dönüşümünde çok hızlı ivmeler kaydedileceğinin
bir habercisi olarak görülebilir. Tüm bankalardaki hesap bakiye ve
hareketlerimizi tek bir uygulama üzerinden göreceğimiz, aynı uygulama üzerinden istediğimiz banka hesabımız üzerinden ödeme
yapabileceğimiz, tüm bankaların kredi şartlarını görüp aynı uygulamadan istediğimiz bankaya başvuru yapabileceğimiz, nakit akışımızla ilgili her bilgiye ulaşabileceğimiz ve hatta yatırım yönlendirmelerini alabileceğimiz günler hiç de uzak değil.
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Softtech Ventures Yönetim Kurulu Üyesi

Mobil Dünyanın Yeni İş
Modeli: Süper
Uygulamalar (SuperApp)
Son araştırmalara göre, akıllı telefon uygulamalarında harcanan
ortalama süre, geçen iki yılda, %30 ile %45 arasında artmış. Bir
başka veriye göre de dünya genelinde günde ortalama 4 saatten
fazla zamanımızı akıllı telefonlarımızdaki uygulamalar ile geçiriyoruz. Benzeri görülmemiş bu değişim, milyonlarca yeni kullanıcının

dijital araçları kullanarak kamu hizmetlerinden bankacılık işlemlerine kadar çeşitli işlemlere mobil cihazlardan eriştiği anlamına
geliyor.
Akıllı telefonlarımızda her gün onlarca farklı uygulamaya göz atıyoruz. Bazen sosyal medyada dakikalarca sayfaları dolaşıyor, bazen
bankadan para gönderiyor, bazen de arkadaşlarımızla yazışıyoruz.
Anlık veya dakikalar sürebilen çok farklı ihtiyaçlar ve etkileşimler
için akıllı telefonlarımızda kullandığımız bu hizmetler artık tek bir
uygulamada sunulmaya başlandı. Birçok işlevi bir çatı altında toplayan bu tür uygulamalara Süper Uygulama yani SuperApp adını
veriyoruz.
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Süper uygulamaların mantığı, birbiriyle bağlantılı ve bazen de
bağlantısız ürün ve servislerin tek uygulama üzerinden kullanıcılara sunulmasına dayanıyor. Böylece aynı uygulama içinden farklı
uygulamalara tek bir kimlik ile giriş yapıyor, farklı ürün ve hizmetleri kullanıyor ve tek cüzdanda ödemelerini gerçekleştirebiliyoruz.
Bir diğer deyişle mobil ekranlardaki deneyimimizi hızlı, kolay ve
basit kılıyoruz.

Hem Alipay hem de WeChat, neredeyse yüzde 90’lık toplam pazar
payıyla süper uygulamalar pazarına hâkim durumda. Son on yılda,
Çin, süper uygulamalara yaklaşık 257 milyar dolar yatırım yaparken, Güneydoğu Asya’daki muadilleri ise sadece 43 milyar dolar
yatırım yaptı. Bu yatırım oranları bizlere Çin’in süper uygulamalar
alanındaki liderliğini sürdürmeye devam edeceğini gösteriyor.
WeChat’in başarı hikâyesini örnek alan ve benzer deneyimleri su-

Süper Uygulamalarda Lider Ülke: Çin
Temassız teknolojiyi, QR kodlarını ve dijital cüzdanları kullanan
süper uygulamalar, diğer birçok şeyin yanı sıra tek dokunuşla ödeme, yemek teslimatı, rezervasyonlar ve araç çağırma gibi seçeneklerle neredeyse kusursuz bir müşteri deneyimi oluşturuyor. Süper
uygulamalar denilince akıllara hiç şüphesiz Çin geliyor. Çin’de her
akıllı telefonun üçte ikisinde şu anda QR kodları kullanılıyor. Mobil
cüzdanlar aracılığıyla yapılan işlemlerin 2025 yılına kadar yaklaşık
1,9 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.
Süper uygulamalar kavramının ilk olarak Çin’de popülerlik kazanmasının nedenleri arasında, bu alanda en bilinen uygulamaya
sahip olmaları geliyor. Belki de tüm akıllı telefonlara yüklenmiş
olan WeChat, ilk olarak 2011 yılında bir mesajlaşma uygulaması
olarak tüketicilere sunulurken bugün 1 milyarı aşan kullanıcı sayısıyla mesajlaşmanın yanı sıra kapsamlı bir sosyal paylaşım, iletişim, oyun uygulaması ve ödeme aracı olarak öne çıkıyor. Bu geniş
kapsamlı özelliklerine ek olarak diğer sosyal medya içeriklerini de
sunarak tam anlamıyla bir süper uygulama özelliği taşıyor.

nan süper uygulamalar birbiri ardına kullanıma sunuldu. Alipay,
Grab ve Gojek bu kategorideki en bilinen diğer uygulamalar. Bugün
batı ülkeleri hala süper uygulamaları tartışırken, Asyalı kullanıcılar
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mobil hayatını süper uygulamalar ile düzenliyor. Bu uygulamaların en yoğun kullanıldığı coğrafya hala Asya olmakla birlikte dünya
genelinde yükselen trend olduklarını söylemek yanlış olmaz.

daha erken teknolojik yenilikleri sunan bu sektörler tüketiciden
gelen ilgi ve kabul karşısında her zaman hazırlıklıdır.
Şimdilik kendi içinde ek özelliklerle mobil uygulamalarının kapsama alanını genişleten, kullanıcılarının beklentilerini karşılamak
üzere süper uygulama olma yolunda ilerleyen uygulamaların ayak
seslerini duyuyoruz.

Türkiye’de Rekabet Artıyor

Her sektörden köklü kurumların, yeni nesil dijital oyuncular ile rekabeti sayesinde süper uygulamalar ülkemizde kısa sürede hızla
büyüyen bir iş modeli haline gelecektir. Lakin başarı en hızlı, en
büyük, en ünlü markaların değil, kullanıcıya hızlı, kolay ve basit bir
tecrübeyi en güvenli şekilde sunanların olacaktır.

Ülkemizdeki kullanıcılar her zaman yeni teknolojileri denemeye
oldukça meyilli. Yeni bir bilgisayar modeli veya akıllı telefon satışa sunulduğunda en çok talep gören ülkeler arasında yer alırız.
Geçmiş tecrübelerimizden biliyorum ki; yeni teknoloji ve ödeme
yöntemlerine karşı adaptasyonumuz her zaman diğer ülkelerden
daha yüksek olmuştur.
Ülkemizde finans, telekom ve perakende sektörleri yeni teknolojileri kullanmak ve sektörel rekabette öne geçmek adına her zaman
yeniliklere açık olmuştur. Gelişmiş ülkelerdeki benzerlerinden çok
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Yeni Nesil Yatırım
Uygulamaları
“Zamanın ruhu” yatırım dünyasını da es geçmiyor, tüm ön kabuller, paradigmalar ve varsayımlarla birlikte birkaç önceki nesile
kadar birikmiş tecrübe ve bilgi birikimleri tutarlı bir biçimde erozyona uğruyor. Karşımızda gerek arka plan teknolojisi ve kullanıcı
deneyimi gerekse “monetization” olarak ifade edilen iş modelinden gelir üretme yapısı köklü şekilde değişim içinde olan bir sektör
var.
Global ölçekte en çok tercih edilen yatırım araçlarının büyük bölümünün “geleneksel” kategorisinde yer alan binlerce yıllık araçlar olduğu bilinen bir gerçek (Boston Consulting Group – Global
Wealth 2021). Diğer taraftan, temelde değişen ise bu binlerce yıllık
yatırım araçlarına erişme ve alıp satma biçimimiz.
Ulaşılan dijital yetkinlikler ve bu yetkinliklere uyarlanan yasal düzenlemeler sayesinde, yeni kurulmuş veya köklü bir kuruluşa fiziki
bir bağımlılık olmaksızın uzaktan müşteri olmak, sözleşme akdetmek artık mümkün olabiliyor. Haftalık dergi kalınlığında sözleşmelerin ve kimlik fotokopilerinin yerini NFC (Near Field Commu-

nication) özellikli telefonlar ve çipli kimlik belgeleri alıyor. Digital
Onboarding olarak adlandırılan bu işleyiş sayesinde geçmişin
müşteri edinme adımları ve paradigmaları bir anda yerle bir oluyor. Digital Onboarding süreci yalın ve hızlı olan şirketlerin yeni
müşteri kazanımındaki aslan payını aldıklarına, alacaklarına şüphe yok.
Müşteri olma süreci tamamlandıktan sonra adım atılan pazar yerinde yüzlerce farklı yatırım aracı ve değer önerisi yer alıyor. Aktif
yatırımcılar sürekli olarak değişen fiyatlar ve yoğun bir haber akışı
karşısında birikimlerini yatırıma dönüştürmek ve çoğaltmak için
yoğun bir uğraşa giriyorlar. Görece daha az sayıda işlem yapan
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yatırımcılar ise genellikle sabit getirili yatırım araçlarını veya yatırım fonlarını tercih ediyorlar. Hangi tipte yatırımcı olunduğundan
bağımsız olarak karşımıza yüzlerce yatırım alternatifi çıkıyor. Kullanıcılarına ücretsiz anlık piyasa verisi sunan uygulamalar yakın
bir zamana kadar önemli bir ayrışma yaratabiliyorlardı. Yeni nesil
yatırım uygulamalarının temel ayrışması işte tam da bu noktada
kendini hissettiriyor. Bugüne geldiğimizde, ücretsiz anlık piyasa
verisinin yanı sıra risk algısını oyunlaştırma yoluyla ölçen bileşenler, yalın grafiksel gösterimler, analitik getiri karşılaştırma araçları,
koşula bağlı olarak etkinleşen emirler yoluyla basit risk yönetimi
teknikleri gibi akıllı karar destek araçları sunan platformlar ayrışıyor, öne çıkıyor. Yatırım işlemlerinin yanı sıra ödeme/para transferi
hizmetlerinin de self-servis olarak aynı platformda yer alması ilgili
uygulamayı eşsiz kılıyor. Ayrıca, bütün bu özellikleri bir arada su-

nabilen bir uygulamanın aynı zamanda herhangi bir performans
sorunu yaşamaması gerekiyor.
Yatırım uygulamaları açısından şu anda içinde bulunduğumuz
dönemde hemen hemen tüm yatırım kuruluşları bu özellikleri bir
arada sunabilmek için yoğun bir rekabet içindeler. Tüm bu özelliklerin bir arada sunulabilmesi için kullanıcı deneyimi ve ön yüz
tasarımına ek olarak dayanıklı, ölçeklenebilir ve yalın bir alt yapı
mimarisine de sahip olmak gerekiyor. Programlama dilinden veri
tabanı tercihine, metot seviyesinde akış izleme araçlarından iş sürekliliğinin sağlanmasına varan çok sayıda önemli karar parametresi elde edilecek sonuçta belirleyici oluyor.
Geleneksel bir yatırım uygulamasını değiştirip yeni nesil bir yatırım
uygulaması kullanmaya başladığınızda dahi değişmeyen şey kullanıcının kendisi oluyor. Konuyu davranışsal finans açısından ele
aldığımızda, ön yargılar, yanılsamalar, koşullanmışlıklar gibi çok
sayıda psikolojik faktör sizinle birlikte her uygulamayı, platformu
geziyor. Davranışsal finans alanı bireylerin her zaman için varsayıldığı kadar rasyonel hareket etmediklerini çok sayıda örnekle
çarpıcı şekilde ortaya koyuyor. İşte tam da bu noktada bir sonraki
adımda karşımıza çıkması olası yatırım uygulamalarının gelişim
alanını görüyoruz: kişiye özel algoritmaların oluşturulması ve uygulanması (execution). Örneğin açıklanacak önemli bir ekonomik
veri öncesinde, veriye ilişkin tahmininizin üzerine inşa ettiğiniz
çoklu (birden fazla yatırım aracında birden fazla yön içeren) bir yatırım fikrinin kâr al / zarar kes ilkeleri çerçevesinde otomatik olarak
emre dönüştürüldüğünü ve kusursuzca uygulandığını düşünelim.
Diğer bir örnek yurtdışında işlem gören bir emtianın fiyatının bir
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sektör üzerindeki etkisi üzerine oluşturduğunuz bir yatırım fikri de
olabilir. Bunun gibi yatırım fikirlerini bireysel olarak uygulamaya
kalktığınızda davranışsal finansa konu olabilecek yeni bir gözlem
oluşturma olasılığınız çok yüksek. Diğer taraftan ana fikre sürekli
sadık kalan size ait algoritmalar ise asla rasyonel zemini kaybetmiyorlar. Yakın gelecekte olumlu anlamda ayrışacak uygulamaların,
geniş ve uyarlanabilir algoritma havuzlarına sahip olanlar arasından çıkacağını söylemek mümkün.
Henüz yatırım uygulamalarında yer bulamayan ve sadece kendine
ait uygulamalar üzerinden işlem gören son dönemin gözde varlık
grubu ise kripto varlıklar. Kripto varlıkların üzerine kurulu olduğu
şifreleme ve dağıtık defter teknolojisi, bir sistemin merkeziyetsiz ve
aracısız olması durumunda dahi güvenilir olabileceğine ilişkin sağ-

lam bir hipotez olarak ortaya konuldu. Hipotezin doğruluğundan
bağımsız olarak çok sayıda kişi ve firma, bu teknolojilerin ürünü
olan platform ve varlıklarda pozisyon alıyor. Basit dolandırıcılık vakaları ve operatif hatalar dışarıda bırakıldığında, söz konusu hipotez henüz ikna edici biçimde yalanlanamadı. Değişen demografik
yapı ve teknolojideki artan gelişim ivmesi ile birlikte söz konusu hipotezin doğrulanması gereği ise giderek zayıflıyor ve adeta çılgınlık
olarak adlandırılabilecek global ölçekte bir “fiili durum” yaratılıyor.
7/24 işlem yapılabilmesi ve platformlar arasındaki arbitraj imkanları ile bilinen tüm kuralları zorlayan söz konusu yapıların kendine özgü ön yüzleri ile farklı transfer ve saklama deneyimleri var.
Diğer taraftan, yatırım uygulamaları ise kripto varlıklara dayalı ve
organize piyasalarda işlem gören türev araçlar üzerinden bu yeni
dünyaya bir kapı aralama gayretindeler. Çılgınlık durumunun sona
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ermesi için geçecek yeterli bir süre ve kripto varlıkların saklanması
riskinden kaynaklanan büyük ölçekte kayıplar sonrasında kripto
dünyasının merkeziyetsizlik yerine çok merkezli bir yapıya evrileceği ve ancak bu sayede kalıcılığını garanti altına alacağı söylenebilir.
Varlıkların saklanması konusunda atılacak bilinçli ve sağlıklı adımlar sonrasında kripto varlıkların da yeni nesil yatırım uygulamalarında kendilerine yer bulması mümkün olacak gibi görünüyor.
Son döneme damga vuran gelişmelerden bir diğeri de görünürde “yatırımcı dostu” şekline bürünmüş komisyonsuz uygulamalar
veya platformlar. Yatırım uygulamaları temelde aracılık fonksiyonu
üstlendikleri için gelir modelleri de büyük ölçüde aracılık komisyonlarına dayanır. Bununla birlikte aracılık komisyonu almadan
hayatını sürdüren uygulamalar mevcut. Peki bu uygulamalar nasıl var olabiliyorlar? Buradaki durumu bir örnek ile anlatmak daha
anlamlı görünüyor. Bir semt pazarı olduğunu ve size ait büyük bir
araç ile civarda oturanları bu semt pazarına ücretsiz olarak götürdüğünüzü düşünelim. Ücretsiz olarak seyahat edebilmenin
sadece bir koşulu var: hangi meyve/sebzelerden hangi miktarda
alınacağı ve ödemeye razı olunan en üst fiyat konusunda şoför ile
sohbet edilmesi gerekiyor. Örneğin yolculardan birisi 1 kilogram
elma almak istediğini ve kilogram başına 5 TL ödemeye razı olduğunu söylüyor. Şoför üzerinden edindiğiniz bu bilgiyi semt pazarındaki iş ortağınıza anında ulaştırıyorsunuz. İş ortağınız pazarda
3,5 TL’ye elma satan bir satıcıdan alım yapıyor ve araç yolcuyu o
satıcının oldukça uzağında bir noktada indiriyor. Araçtan inen yolcuyu 4,5 TL’ye elma satan iş ortağınız bekliyor. İş ortağınız kazandığı 1 TL’nin bir bölümünü sunduğunuz erken bilgilendirme hizmeti
karşılığında size ödüyor. Örneğe baktığımızda, yolcu kendi gerçek-

liğinde 0,50 TL’lik bir avantaj yakaladığını düşünüyor olmakla birlikte pazara kendi imkanları ile ulaşmış olsaydı aynı elmayı 3,5
TL’ye, yani ödemeye razı olduğu fiyattan 1,5 TL daha ucuza satın
alma olasılığı elbette yüksek olacaktı. Özetle, bedava görünen seyahatin yolcuya örtük maliyeti aslında 1 TL (4,5 – 3,5 TL). Ana hatlarıyla açıklamaya çalıştığım bu durum sonucunda elde ettiğiniz
kazanç uygulamada Payment for Order Flow olarak adlandırılıyor.
“Komisyonsuz işlem” vurgusu ile çok sayıda bireysel yatırımcının
emirlerinin toplulaştırılması ve organize bir piyasaya iletilmeden
önce bu emirlerin üçüncü bir tarafa satılarak kazanç elde edilmesi
global ölçekte giderek yaygınlaşıyor. Ülkemizdeki düzenlemeler
bu yöndeki işlemleri kesin olarak yasaklayan ve cezalandıran hükümler barındırdığı için şanslı olduğumuzu söylemek mümkün.
Son dönemde sıkça duyar olduğumuz bir sözü bir kere daha hatırlamakta fayda var : “Ürün veya hizmete para vermiyorsanız dikkatli
olun, ürün veya hizmet siz olabilirsiniz !”
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Hayatımızı
Dönüştürmeye Aday
Teknolojiler

çözülemez pek çok problemini çözülebilir kılacak hem aşılamaz
sanılan güvenlik duvarlarını aşacak.

Teknolojinin gelişme hızı hayatın her alanında öylesine baş döndürücü boyutlara ulaştı ki, yetişebilene aşk olsun. Bir yanda rüyalarımıza reklam vermeye çalışanlar öte yanda Metaverse kavramı
ile bu dünya gerçekliğini sanal aleme taşıyanlar. Gelin hep birlikte
bu dönüştürücü teknolojiler arasında şöyle kısa bir yolculuğa çıkalım.

Bizim anladığımız manadaki bilgisayarlara daha yakın olan Kuantum bilgisayarlar henüz 50-60 kübit kapasitesine ulaşabilmiş
durumda. Mevcut şifreleme algoritmalarını çözmek için 100 bin
kübit kapasitesi gerektiği düşünüldüğünde bu bilgisayarların yıkıcı etkisinin gözlenebilmesi için önümüzde en az 5 yıl var (Aselsan
Teknoloji Blogu, 2021).

İnsanoğlunun tükenmek bilmez merak ve gelişme duygusu, iyi
bir finansman desteği, alanında uzman profesörlerin rehberliği ve
beynimizin henüz sırrı çözülmemiş o muazzam kapasitesi birleştiğinde ortaya baş döndürücü teknolojiler çıkıyor. Bugünün tüm
iletişim ve şifreleme güvenliğini boşa çıkaracak, bir sayıyı asal sayı
çarpanlarına ayırmayı mümkün kılacak Quantum hesaplamayı,
dünyayı dönüştürecek projeler listesinde en başa yerleştiriyorum.
Bu teknolojiyle üretilecek quantum bilgisayarlar hem bugünün
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(Generative Pre-trained Transformer), Türkçe karşılığı ile “önceden
eğitilmiş üretken dönüştürücü” teknolojisi sanki bu kez onları işsiz
bırakmaya aday görünüyor. Şiir yazmasını isterseniz şiir, program
yazmasını isterseniz program yazabilen bu yapay zeka teknolojisini ilk üçe alıyorum ama ilk sırada olmalıydı dediğinizi de duyar gibi
oluyorum. “Lowcode” veya “nocode” diye adlandırdığımız, hiç kod
yazmadan uygulama geliştirmeye imkan veren GPT-3 teknolojisi
yapay zekanın bugün için ulaşabileceği son noktayı temsil ediyor.

Üç boyutlu(3B) yazıcılarla üretilen yapay organlar, bir gecede dikilen binalar ve köprüler incelendiği zaman 3B yazıcı teknolojisinin,
üretilen hemen hemen her şeyin üretilme biçimini kökten değiştirebildiğini, sadece sağlık ve üretim alanında değil aynı zamanda
savunma sanayiinde de dönüştürücü bir rol oynayacağı görülebiliyor. Bugünkü tek gezegenli ve yeterince robotlaşmamış yaşantımızda bu buluşun önemi o kadar iyi kavranamayabilir ama uzayda
yaşam başladığında bu buluşun önemi çok daha iyi anlaşılacaktır.
Mars yüzeyinde yapılabilen ve içinde yaşanabilen 3B olarak yazdırılmış ev konseptinin gördüğü ilgi ve uyandırdığı heyecan bu
nedenledir. Ayrıca 3B olarak yazdırılmış göğüs kafesinin de tıpta
ve insansı robotların üretiminde ne gibi yeniliklere yol açacağı
hayal gücümüzle sınırlı görünüyor. Bu nedenle geleceğin üretim
yöntemlerini kökten değiştiren 3B yazıcı teknolojisi listenin ikinci
sırasında bulunmayı fazlasıyla hak ediyor.

Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik derken Metaverse ile sınırları
zorlayan bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Yaşadığımız deneyim bir
rüya mı, gerçek mi, fiziksel olarak bu dünyada mıyız, sanal dünyada mı sorularını yanıtsız bırakan, bu yeni teknoloji de hayatlarımızı
fazlasıyla güzelleştirmeye, uzakları yakın etmeye aday görünüyor.
Facebook tarafından tanıtımı yapılan ve henüz emekleme aşamasında olduğu için dördüncü sıraya aldığım Metaverse, ya Avatar
filminden esinlenerek üretilmiş veya o filme esin kaynağı olmuş
olmalı. Çünkü duyularımızla ve beynimizle oynayarak tam olarak
bu filmdeki deneyimi vadediyor.

Yazılım uzmanları, uygulama geliştiriciler yapay zeka ile hangi meslekleri kimlerin elinden ne zaman alacağını düşünürken, OpenAI
tarafından geliştirilen ve sessiz sedasız gelişimini sürdüren GPT-3
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Listeme alacağım son teknoloji blok zincir teknolojisi olacak. Kripto para ve merkeziyetsiz finans kavramlarının temelinde yer alan
blok zincir teknolojisi nakit paranın dijitalleşmesini de mümkün
kılmıştır. Fiziksel parayı ilk Lidyalılar bulmuştu, dijital parayı ise
Satoshi Nakomoto bulmuş oldu. Biz de kendisini bulabilirsek ne
mutlu bize.
Evet günümüzde nakit paranın dijital paraya dönüşümüne tanıklık ediyoruz. Merkez Bankalarının dijital para deneyleri kripto para
dünyasına kaptırılmakta olan senyoraj haklarıyla ilgili ve bu mücadele gün geçtikçe daha da şiddetleneceğe benziyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlik, yoksulluk, karşılıksız para basmada sınır
tanımayan merkez bankaları, para hareketlerine getirilmeye çalışılan sınırlamalar ve yaptırımlar kripto paraları her gün daha üstün
kılıyor. Teknoloji ve dijitalleşme bakış açısından da dijital dünyanın gerçeklerine uygun bir eğilimde gelişimini sürdürüyor. Tüm bu
faktörler birleştiğinde aracısız olarak finansal hizmetlere, ürünlere,
hepsinden önemlisi dijital paraya erişmenin yöntemi olan merkeziyetsiz finans kavramı ve bu kavramı var eden blok zincir teknolojisi
finansın geleceğini değiştirmeye, dönüştürmeye aday görünüyor.

Sonuç olarak farkında olalım veya olmayalım iş yapış şekillerimiz,
ürünlerimiz ve üretim yöntemlerimiz, paramız, deneyimlerimiz her
şey çok hızlı bir şekilde değişmekte, dönüşmekte. Girişte kısaca
değindiğim rüyalarımız bile bu değişimden nasibini almak üzere.
Şirketler, rüya içeriğimizi etkilemek için uykudan önce veya uyku
sırasında beynimizi uyaran uyarıcılar sunarak rüyalarımızda belirli
bir ürünü, hizmeti görmemizi sağlamaya çalışıyor ve ilk denemeleri yapılmaya başlanmış durumda. Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik derken rüyaların da işin içine girmesiyle Matrix filmindeki
gibi kurgu bir dünyanın kapıları aralanmış oluyor.
Tek gezegenli bir yaşam formundan, uzayda çok gezegenli yeni bir
yaşam formuna geçerken ihtiyaç duyacağımız teknolojileri üretmekle meşgulüz. Uzay araştırmalarını içine almayan bir sürdürülebilirlik kavramı fazlasıyla eksik kalacaktır. Gezegenimizin sürdürülebilirliğini sağlamanın bir yolu da madencilik başta olmak üzere
çevreye zarar veren faaliyetlerimizi bir an önce uzaya taşımaktan
geçiyor. Bir sonraki teknoloji raporunda sürdürülebilirlik ve uzay
teknolojilerini konuşmak üzere güzel bir 2022 yılı diliyorum.
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Sürdürülebilir Enerji
Dünya kaynaklarının her geçen gün daha kısıtlı hale geldiği bir dönemde, bütün kavramların ne kadar sürdürülebilir olduğu bir kat
daha önem kazanıyor. Bu yadsınamaz gerçeklikten yola çıkarak,
öncelikle “sürdürülebilirlik” kavramını masaya yatırmak gerekli.
Sürdürülebilirliğin zaman zaman “süreklilik” veya sadece “çevreye
zarar vermeme” gibi kavramlarla kısıtlandığını görüyoruz.

gerekenleri özetliyor; “Enerji, “bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden
karşılıyorsa” sürdürülebilirdir.”
Tanımın başından enerjiyi kaldırıp, herhangi bir diğer kavramı koyduğumuzda da aslında bu tanım geçerliliğini sürdürüyor. Sürdürülebilirlik bir bilinç olarak içselleştirilmeli ve bugün yaptığımız her
işte göz önünde bulundurulmalı. Önce sürdürülebilirliği düşünerek değil, sürdürülebilirliği yapılacak bir iş olarak sıralayarak değil,

Her ne kadar sürdürülebilirlik üst kimliği, bu kavramları da içerisinde barındırsa da aslında bunların toplamından çok daha büyük bir kavram. Bugünkü bilgimiz, yeteneklerimiz, düşünebilme
sınırlarımız içerisinde bu kavramın altını doldurmaya çalışmak bir
zorunluluk. Bu tanımlarla aslında bunu yapmaya çalışıyoruz. Diğer
taraftan gerçek anlamıyla bir sürdürülebilirlik için “bugün bildiklerimizi ve düşünebildiklerimizi” yapmak yeterli değil. Zira yarının ihtiyaçlarını, bugüne göre nasıl farklı bir şekilde işleyeceğini ve nasıl
karşılanacağını bilmiyoruz. Bugün yaptıklarımız, yarın için yetersiz
ve belki anlamsız kalabilir.
Bu yüzden, sürdürülebilir enerji ile ilgili sıklıkla kullanılan kısa bir
tanım aslında hem bizim hem toplumun beklemesi ve yapması
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planladığımız, yaptığımız, yapacağımız her işin içerisine yedirerek,
etkilerini değerlendirerek hareket etmemiz gerekiyor. Ancak bu
sayede gerçekten önümüzdeki nesiller için de anlamlı olacak bir
sürdürülebilirlik kavramını oluşturabiliriz.
Sürdürülebilir enerji için atılabilecek en önemli adım; yenilenebilir
enerji kaynaklarına olan yatırımı artırmak ve bu teknolojileri tercih
sıralamasında öne çekmek olarak belirtilebilir. Bu noktada yine tanıma ve kavrama detaylı bakmakta fayda görüyorum. Yenilenebilir
enerji, “insan-zaman ölçeğinde” doğal olarak yenilenen yenilenebilir kaynaklardan toplanan enerjidir. Burada gizli olarak herkesin
kabul ettiği ama tanımlarına dahil etmediği “insan-zaman ölçeği”
kavramı kritik. Bugün bizler yenilenebilir enerji kaynaklarını saydığımızda su, rüzgâr, güneş, bio ve jeotermali listemize ekliyoruz.
Her ne kadar karbon bazlı kaynaklar da doğal olarak üretilseler
de insan-zaman ölçeğinde yenilenebilir değiller. Kapsam dışında
tutmamızın ana sebeplerinden biri bu, diğeri de elbette çevreye
verme olasılıkları olan zararlar. Bu da sürdürülebilirlik tanımından
gelen “gelecek nesilleri kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden
mahrum bırakmama” tanımı ile çelişiyor.
Günümüz dünyasında enerjiye olan ihtiyacın git gide arttığı yadsınamaz bir gerçek. Teknolojinin ilerlemesi, insanların gündelik hayatlarında elektrik temelli altyapıları kullanma oranlarının artması
ana sebeplerden. Bu durumu değerlendirdiğimizde kendimize
sormamız gereken bir diğer soru da “elektrik üretiminin sürdürülebilir olması, sürdürülebilirlik tanımının isterlerini karşılamaya
yeterli olacak mı?” sorusu. Aslında cevap hepimizin gözlemlediği
şekilde “hayır”.

Bilinçli üretmek evet bir şart. Diğer taraftan bize yeterli şartı sağlamıyor. Bilinçli tüketmek, yarattığımız ayak izini minimize etmek,
mümkünse yaratılmasını sıfırlamak ve daha da öteye götürüp geçmişe dönük ayak izlerimizi temizlemek. Bunlar yaşadığımız topluma, çevreye ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz.
Gartner’ın Nisan 2021 tarihli “Leading Sustainability Ambition, Goals and Technology in the 2020s” araştırması [1], sürdürülebilirlik
hedefine ulaşma basamaklarını üç adımda tanımlıyor; uyum, optimizasyon ve dönüşüm. Uyum seviyesi zaten birçok ülke tarafından
kurumlara gereklilik olarak sunulduğu için baz kabul edilebilir.
Optimizasyon adımı ise gerçekten sürdürülebilirlik için aksiyonlar
almaya başlamayı, bulunduğumuz iş kolunun iş yapış şekillerine
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mizasyon seviyesinde olduğunu belirten kurumların %11’i uyum
sonrası ilk adımlarda olduğunu, %37’si ise üst yönetim destekli bir
optimizasyon programını planlı ve stratejik olarak koşmaya başladığını söylüyor. Dönüşüm seviyesindeki kurumların ise %36’sı dönüşümün ilk adımlarında olduğunu ve kendi iş yapışını ve iç değer
zincirini dönüştürdüğünü, sadece %16’sı ise daha büyük bir etki
yaratacak şekilde paydaşlarıyla beraber topyekun bir dönüşüm
planı üzerinde çalıştığını belirtiyor.
Hangi seviyede olduğuna bakmaksızın, kurumların verdiği tepkiler, konunun artık dünya gündeminde yadsınamaz bir noktada
olduğunu bize gösteriyor. Aynı araştırmadan son bir çarpıcı örnek
de aslında konunun nasıl bir trend içerisinde olduğunu belirtiyor;
2017’ye göre, sürdürülebilirlik yatırımlarının bütün kurumlar arasında gösterdiği artış %92 seviyesinde. Bu alandaki yatırımlarını
çok ciddi veya ciddi seviyede azalttığını söyleyen kurum bulunmazken, değişmediğini veya çok az oranda azaldığını söyleyenler
ise sadece %8.
bakarak, neleri daha iyi yaparak katkıda bulunuruz araştırmalarını
yapma olarak özetlenebilir. Sürdürülebilirlik kavramını içselleştirerek, sadece bazı noktalarda iyi işler çıkararak değil, sektörümüzü,
iş yapış şeklimizi, etki alanımızdaki yüklenicilerimizi ve altyapılarımızı dönüştürme planlarına giriyorsak artık organizasyon olarak
“dönüşüm” adımına geldiğimiz söylenebilir.
Aynı araştırmanın devamında yer verilen bir çalışma sonucuna
göre şu anda ankete katılan global 183 şirketin %48’i kendisini
optimizasyon, %52’si ise dönüşüm adımına konumluyor. Opti-

Kendi çevremiz ve mirasımız için herkes harekete geçti veya geçiyor. Peki bu yolculuğa çıkmış veya çıkma hazırlığında olan kurumlar olarak bizler ne yapabiliriz? Öncelikle iş yapış şekillerimizi doğru
şekilde analiz edip, optimizasyon seviyesi adımlarımıza bakmamız
gerekiyor. Edgepoint’in dünya devi kurumların bu alanda neler
yaptığına dair kısa bir özet verdiği makalesinde [2], teknolojiden
finansa, üretimden sağlığa birçok sektördeki kurumların yaptıkları ve yapmaya söz verdiklerinin güzel bir özeti var. Bir oyuncak
üreticisi, üretim yöntemleri, ambalaj standartları vb. alanlarda optimizasyonlardan söz ederken, bir teknoloji firmasının üretiminin
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tamamında temiz enerji kullanmayı taahhüt ettiğini görüyoruz.
Yapabileceklerimiz, kendi uzmanlık ve iş alanımıza göre değişecek
olsa da ilham alabileceğimiz çok örnek bulunuyor.
Enerjisa Üretim olarak misyonumuz yaşama saygı duyarak daha
güzel bir gelecek için enerji üretmek. Sürdürülebilirlik DNA’mıza
işlediğimiz, attığımız her adımda bu bilinçle hareket ettiğimiz bir
kavram. Yayınladığımız 2020 Sürdürülebilirlik Raporu’muzda [3]
yaptıklarımızı ve yapmak istediklerimizi “bir kültürümüz var”, “bir
sorumluluğumuz var”, “bir dünyamız var” ve “bir hayalimiz var”
başlıkları altında topluyoruz. Sadece çevresel anlamda sürdürülebilirlik değil, insanımız, teknolojimiz ve eşitlik ilkelerimiz gibi birçok
alanda sürdürülebilirliği ajandamıza alıyor ve üzerinde çalışıyoruz.
Hayat, bütün güzellikleri ile yaşamayı, çalışmayı, mücadele etmeyi, keyif almayı ve hep birlikte başarmayı bize bir ödül olarak bahşediyor. Gelecek nesiller için de aynı güzellikleri sunabilmesi ve
onların da kendi kendine yeten bir dünyada yaşayabilmeleri için
sürdürülebilirlik üst kimliği altında sorumlu davranmaya, üretirken ve tüketirken saygılı olmaya ve bunu özümsenmiş bir bilinçle
yapmaya mecburuz. Bireysel olarak da sorumluluklarımız varken
köklü bir etki yaratmak için bunlar yeterli olmayacaktır. Bu yüzden
sorumluluk alanlarımızdaki iş dünyasını da aynı bilince taşımanın
önemini unutmamalıyız. Sürdürülebilirlik adına yaptığımız her
şeyi yapmaya devam etmeli, geliştirmeli, büyütmeli, ilham almalı,
ilham vermeliyiz. Unutmamalıyız ki bireysel olarak yaptıklarımız
yeterli olmadığı gibi, ayrı ayrı çalışan ve çaba sarf eden kurumlar
olmamız da yeterli değil. Sektör bağımsız olarak, topyekun, hep
beraber hareket etmeli, önceliklerimizi belirlemeli ve gelecek ne-

sillere sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz.
Hepinize sürdürülebilirliğin sadece bir kavram olarak değil, yaşama ve iş yapış şekillerimizin ayrılmaz, ayrıştırılamaz ve fark edilmeden yapılır seviyede özümsendiği bir dünya diliyorum.
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LC Waikiki E-Ticaret Genel Müdürü

2022’de E-ticaret
Dünyasında Bizleri
Neler Bekliyor?
Pandemi ile beraber e-ticaret sektörünü hiç konuşmadığımız kadar konuşmaya başladık. Üç sene sonra ulaşılması beklenen hedeflere, salgını kontrol altına almak amacıyla mobiliteyi kısıtlayıcı önlemler sonrasında bir sene içerisinde ulaşıldı. 2020 yılında
başlayan bu hareketlilik, 2021 Haziran sonrası tamamen açılma
ile beraber biraz yavaşlasa da e-ticaret iş kolları çift haneli büyüme ivmesine tüm hızıyla devam etti. Talebin ciddi şekilde artması
sonucu, dijital deneyimi daha yukarılara taşımak amacıyla gerek
platform tarafında gerekse lojistik süreçlerinde teknoloji yatırımları ciddi hız kazandı.

deneyiminde gerekse alışveriş sonrası teslimat noktasında da en
hızlı nasıl olurum sorusuna cevap aramaya devam ettiler.

İnsan kaynakları tarafında yetenek kazanımı ve yönetimi belki de
hiç bu kadar önemli olmamıştı. Tüm firmalar 4K (Kalite, Keyif, Kolaylık, Kişiselleştirme) eksenlerinde en iyi deneyimi yaşatma konusundaki yarışa devam ederken; gerek platform içindeki alışveriş

2022 yılında bu büyümeyi sürdürülebilir kılmak için çalışmalar tüm
hızıyla devam edecek. 2022 yılı tam anlamıyla müşterisini merkeze koyanların kazanacağı bir yıl olacak. Müşterisinin bakış açısıyla
düşünebilen, müşterilerinin dertleriyle dertlenip tüm sorunlara
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mağazalar hızla yerini almaya başlayacak. Metaverse dünyasında
deneyim baştan tasarlanacak. Fiziksel dünyada birçok takıldığımız engel, bu dünyada engel olmaktan çıkacak. “Sky is the limit”
derdik, hayal etmekten asla geri durmamak için. 2022’de “Metaverse is the limit” demeye başlayacağız. NFT koleksiyonları hızla
çoğalmaya devam edecek. NFT köşelerini e-ticaret sitelerinde sıklıkla görmeye başlayacağız. NFT’nin kullanım alanlarının da hızlıca
zenginleştiğini görüyoruz. Hediyeleşme, metaverse dünyasına giriş bileti, bağlılık programlarında statü kazanımı gibi birçok alanda
yerini almaya başladı bile.

hızlıca cevap arayanlar, kendi yaşamak istemediği kötü deneyimi
müşterilerine de yaşatmak istemeyenler rekabette bir adım önde
olacak. Müşterilerini gönülden önemseyenler, markaya ait hissettirebilenler, sözleriyle değil aksiyonlarıyla bunları gösterebilenler
gönüllerde de kazananlar olacak.

Sürdürülebilirlik kavramı daha da yükselmeye devam edecek. İklim krizi yaşadığımız pandemiden de daha ciddi bir tehdit. Tek farkı, sonuçlarını şu an yaşamıyoruz ama el birliğiyle bu farkındalığı
arttırmak “Don’t Look Up” filmindeki duruma düşmemek için çok
önemli. Her aldığımız aksiyonda bunun çevreye etkisini muhakkak
düşünmemiz gerektiğini unutmamalıyız.

Fiyat avantajı, müşterilerimiz tarafından kaliteden de ödün vermeden daha çok aranacak. Ama esas önemli olan bu avantajı gerçek
indirimlerle, şeffaf bir şekilde aktarabilenler; rahmetli Doğan Cüceloğlu Hoca’mızın dediği gibi en yüksek mertebe olan güvenilirlik
mertebesinde kendisine yer bulabilecek. Dürüstlük asla taviz verilmemesi gerekenler listesinde en yukarıda yerini almalı ve 2050’lerde de ne konuşuyorsak konuşalım, bu listede yerini her zaman
korumalı.
Metaverse kavramını çok fazla duyacağız. Metaverse dünyasında
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Paylaşım ekonomisi belki de pandeminin ortaya çıkardığı en olumlu sonuçların başında geliyor. Paylaşmaya, rekabet değil rekaber
kavramına, ihtiyacı olanı düşünmeye hayatımızda daha fazla yer
vermeye başladık. Toplumsal faydayı ana eksende tutmak, 2022
ve sonrasında da umarım hep ana eksende kalmaya devam eder.
Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde rekabet eden firmaları
bir arada görmek ve iyilikte rekaber etmelerini izlemek inanıyorum
ki geleceğe daha da umutla bakmamızı sağlayacak.
Teknolojinin gücüne, hayallerimizi hayata geçirmek için her geçen
gün daha da fazla ihtiyaç duyacağız. Dijital transformasyon hız kesemeden devam edecek. Dönüşümün başarısı, bizlerin ne kadar
dönüşebildiğine tamamen bağlı olacak. Dönüşümde başarı için,
yeni dünyanın gerektirdiği yetkinlikleri kazanmak, en verimli çalışma metotlarını hayata geçirmek, doğru örgüt yapılarını oluşturmak ve tüm bunlardan önemlisi değişimin gerekliliğine yürekten
inanmak olmazsa olmazlar olarak hayatımızda yerini alacak.
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Micromobility ile
Sürdürülebilir Şehirlere
Dönüşüm

Bu kavram çerçevesinde, bugün zamanımızın büyük kısmını alan
trafik kaosunun yerine zamanımızı birlikte daha güzel bir geleceğe
harcayacak şekilde, daha temiz ve daha sakin şehirlerde değerlendirme imkânımız olsaydı nasıl olurdu sorusundan hareket ile
şehirlerin yeniden tasarımına ciddi öneriler getirilmektedir.

Otomotiv sektörüne baktığımız zaman geleceğimizin; connected
(bağlantılı), otonom, paylaşımlı, elektrikli araçlarda olduğunu görüyoruz. Elektrikli araç denildiğinde sadece aklımıza elektrikli arabalar gelmesin; havada, karada, yer altında hareket eden makro
ve mikro tüm elektrik enerjisi ile çalışan araçları bu kapsama dahil
edebiliriz.
Özellikle son dönemde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan
mikro mobilitenin temeline inmeden önce, pandemi sonrası şehir yaşamlarımızın nasıl olacağına karar vermemiz gerekiyor. Bu
noktada, Panthéon Sorbonne Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Carlos Moreno’nun önerdiği 15 Dakikalık Kent Modelini incelemek ve bunu gelecek trendleriyle birleştirmek bize farklı ve inovatif
çözümler sunacaktır.

Okulların akşam saatlerinde mahalle sakinlerinin buluşma ve aktivite noktaları yapılması gibi hayatımıza katkı sağlayacak birçok
öneriyi barındıran bu çalışma ile günümüzde yaşadığımız sorunlara pratik çözümler geliştirilebilir: Örneğin Roma şehir merkezi
için saatlerce otopark yeri aranması, Frankfurt’ta bir yerden bir
yere giderken otoyollarda yığılmaların olması, New York’ta ufak
bir yol tamiratı nedeniyle ana caddelerin kalabalıklaşması ya da
İstanbul’da gelişen raylı taşıma ağına karşın hala A noktasından
B noktasına giderken mesafelerin de uzun olması nedeniyle araç
kullanımına mahkum kalınması gibi.

Kavram Olarak Mikro Mobilite
Hayatımızın her alanında karada, havada, denizde ve hatta uzayda, yerin üstünde ve altında hayatımızın bir parçası olan hareketlilik farklı boyutlarda, farklı araçlarla, farklı amaçlarla gerçekleşe-
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bilmektedir. Kabaca hareketlilik yapılanmasının boyut, araç, amaç
düzlemlerinde dar ve küçük ölçekte olgunlaşmasına mikro hareketlilik veya bu yazıda da vurgulayacağımız şekilde mikro mobilite
adı verilebilir. Başka bir yaklaşımla da bir noktadan başka bir noktaya hareketi ifade eden “hareketlilik - mobilite” kavramı, küçük ve
dar anlamındaki “mikro” kelimesi ile birleşerek “mikro mobilite”
kavramını oluşturur.

hareket özgürlüğü sunarken, kendisinden hiçbir iz bırakmaması ve
kendisinden en azını istemesi olarak ortaya konulabilir.”

Mikro Mobilitenin Kullanımı
Mikro mobilite araçları, pratik kullanımı ve kolay park edilebilir
olması sayesinde kullanıcılara büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Institute for Transportation & Development Policy’e göre mikro
mobilite tanımı ise; tipik olarak 25 km/s’in altındaki hızlarda çalışan ve 10 km’ye kadar olan yolculuklar için ideal olan bir dizi
küçük, hafif cihazı ifade eder. Micromobility America adlı San
Francisco merkezli yapı ise mikro mobilite’yi farklı kavramlarla yorumlamaktadır: “bir insanı hareket ettirmek… amacı, maksimum

Kullanım Nedenleri
İşe ulaşım
Modlar arası
geçiş
Eğlence
Egzersiz
0%

25%

İstasyonlu paylaşımlı bisiklet

75%

50%

Scooter

Aynı zamanda kısa mesafeli yolculuklarda hızlı ve çevreci bir ulaşım sağlamasından dolayı da birçok kişinin tercihi olarak ortaya
çıkmaktadır.
NACTO’nun araştırmasına göre en çok tercih edilen mikro mobilite araçlarından bisiklet ve scooter, daha çok işe gelip giderken
ve ulaşım araçları arasındaki transit geçişlerde kullanılmaktadır.
Dünyanın farklı şehirlerinde olduğu gibi İstanbul’da da artan şekilde, bu araçlar ile toplu taşımanın beraber kullanılmasında ciddi
artış oluşmuştur. Metro istasyonları ve otobüs durakları gibi farklı
ulaşım imkanlarını birbirine bağlamak için kullanılan bu araçlar,
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ayrıca evden toplu taşımaya; toplu taşımadan hedeflenen yere de
kolaylıkla varılmasını sağlamaktadır.

Yaşanabilir Şehirler İçin Mikro Mobilite
Mikro mobilite bir anlamda, birbiriyle entegre teknolojinin sağladığı avantajlar kullanılarak canlıların yaşamını kolaylaştırmaktadır.
Teknoloji vasıtasıyla hayatımızı kolaylaştıran bu araçlar, geleceğin
akıllı ve yaşanabilir şehirleri için de bir altyapı oluşturmaktadır.
Birleşmiş Milletler’in yaptığı bir araştırmaya göre, dünya nüfusunun yarısından fazlası şu anda kentsel alanlarda yaşıyor ve 2050
yılına kadar, küresel nüfusun üçte ikisinden fazlasının şehirlerde
yaşayacağı öngörülmektedir. Artan nüfusun ve hareketliliğinin en
iyi şekilde yönetilmesinde akıllı şehirler ve mikro mobilite önemli
rol oynayacaktır.

ması için bazı Avrupa şehirleri de çalışmalara başladı. Milan Belediyesi’nin, “Strade Aperte” (Açık Sokaklar) ile bisiklet, scooter ve
diğer mikro mobilite araçlarının kullanımını desteklemek ve teşvik etmek için 35 km’lik yeni mikro mobilite şeritlerinin tanıtımını
ya da Paris’te bisiklet şeritlerini kullanan bisikletçilerin sayısının
Ağustos 2019’da 2018’in aynı dönemine kıyasla %67 artışını bu çalışmalara örnek gösterebiliriz.
Yine Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, arabaların kullandığı
toplam 50 kilometrelik şeritlerin bisikletlere ayrılacağını söylemiştir. Bu da sadece bisikletlerin artışı değil tüm buna bağlı yeni bir
ekonominin de kurgulanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Sürdürülebilir şehirler de artık daha fazla akıllı çözümler ve ürünlerle
donatılıyor olacaktır.
Fark Labs Dönüşüm ve İnovasyon Merkezi olarak sürdürülebilir
şehirlere yönelik temel beklentilerimizi şu şekilde özetleyebiliriz:

Avrupa Şehir Yaşamı’nda Mikro Mobilite
Düzenlemeleri

•
Yaşanabilir şehirlerde sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturulması
adına şehir merkezlerine araç girişine izin verilmemesi planlanırken, buradaki ulaşımın sadece mikro mobilite araçlarıyla sağlan-

•
•
•
•
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Mikro mobilite’nin güvenli kullanımı için şehrin altyapısının
mikro mobilite araçlarına uygun olması,
Sadece bu araçlara özel, yayaların ve diğer araçların kullanamayacağı yolların olması,
Ulaşım istasyonlarının yakınlarında park alanlarının oluşturulması,
Tren, metro ve otobüslerde bu araçların taşınabileceği özel
bölümlerin olması,
Şehirlerin entegrasyonunda belirli noktalara şarj istasyonları
kurulması ve destek sağlayacak hem yerel hem ulusal yönetimler ile bilinçli kullanıcıların yetiştirilmesidir.
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Sürdürülebilir bir dünyaya geçişte mikro mobilite araçları hızlandırıcı bir rol üstlenecek!
Temiz enerji ile çalışarak çevreci bir ulaşım sunan ve CO2 salınımı yapmayan bu araçların kullanımının artmasıyla birlikte şehir içi
trafiğinin ve karbon salınımının azalacağı tahmin edilirken, iklim
krizine neden olan karbon salınımının %70’inin şehirlerden geldiğini göz önüne alırsak, mikro mobilitenin şehirler için sürdürülebilir bir ulaşım modeli yarattığı görülmektedir.
Mevcut durumdaki kaotik yapıyı değiştirebilmemiz için sürdürülebilir bir ekosisteme ihtiyacımız var. Bu ihtiyaçlardan yola çıkarak,
50 yıllık sanayi tecrübesine sahip Farplas’ın verdiği güçle kurduğumuz Fark Labs’te “Mobilite”, “Yaşam Bilimleri” ve “Sürdürülebilir
Yaşam Tarzı” dikeylerine odaklandığımız bir dönüşüm merkezi olarak girişimcilerin, yatırımcıların ve partnerlerin yer aldığı birliktelik
zekası ile hep birlikte daha iyi bir gelecek ve sürdürülebilir bir dünya için yarının teknolojilerini inşa etmeye devam ediyoruz.

Kaynakça
https://www.ted.com/talks/carlos_moreno_the_15_minute_city?language=en
https://www.itdp.org/multimedia/defining-micromobility/
https://micromobility.io/blog/2019/2/23/the-micromobility-definition  
https://nacto.org/shared-micromobility-2018
68% of the world population projected to live in urban areas by
2050, says UN, www.un.org
The future of micromobility: Ridership and revenue after a crisis |
McKinsey
https://www.connexionfrance.com/French-news/MAP-Parisplans-680km-of-new-cycle-lanes-linking-suburbs-to-centre
https://thecityfix.com/blog/bicycles-slower-speeds-livable-city-paris-mayor-anne-hidalgo-plans-ambitious-second-term-dario-hidalgo/
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Softtech İnsan Kaynakları Direktörü

Yeni Dünya ve Domino
Taşları

şündük. Ancak 2 yıla yakın bir zamandır, yaşam biçimimiz bir daha
eski haline dönmeyecek şekilde değişti ve böylelikle bildiğimiz çalışma döneminin “son”una gelindi.

“Her deprem yeryüzünü yeniden şekillendirir, domino taşları depremle dağılır. Sonra doğa ya da insan, bunları yerine koymaya çalışır. Çünkü dünya dönmeye devam eder.”

Küresel çapta etkili olan bu salgın, tüm dünyadaki iş hayatını etkiledi. Bu nedenle Zizek (2020), salgını konu alan son kitabında,
Martin Luther King’in ünlü sözüne gönderme yaparak “Artık hepimiz aynı gemideyiz.” dedi.

Pandemi: Bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemilere) verilen genel addır.

Artık hepimiz aynı gemide, bir çalışma döneminin sonuna gelerek,
yeni bir döneme çoktan başladık.

Pandemi: Mart 2020’de hayatımıza giren, inanç ve yaşam şeklimizi
kökten değiştiren yaşam öğretisidir.
Yeni dünyaya hoş geldiniz.

Bildiğimiz Çalışma Döneminin “Son”u
Türkiye’de ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde ortaya çıktı. Önlem almak amacıyla herkesin çok kısa bir zamanda “evden çalışma”
düzeninin, aşının bulunmasıyla birlikte eski haline döneceğini dü-
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Yeniden Tanımlanan ”Ezber”ler

Deloitte’un Türkiye’de yaptığı anket de benzer sonucu verdi:

İlk başlarda evden çalışmak büyük rahatlık sağlasa da belirli bir
süre sonra bu durum başka unsurlara dönüştü. Uzun çalışma saatleri, iş ve yaşam dengesini tam tersine çevirdi ve çalışanların tükenmişlik duygusu arttı.
Microsoft’un 31 iş kolunda, 31 bin tam zamanlı çalışanı içine alan
araştırmasına katılanların üçte ikisi, insanlarla ve ekipleriyle ilişki
içinde olmayı büyük bir özlemle beklediğini ortaya koydu. Araştırmaya katılanların yüzde 37’si ofis dışında oldukları için yöneticilerinin kendilerinden daha fazla talepte bulunduğunu, yüzde 54’ü
aşırı çalıştığını hissettiğini, yüzde 39’u ise tükendiğini söylemiştir.
Tükenme (burn out) iş otamında iyi yönetilemeyen kronik stres
sendromudur ve Dünya Sağlık Teşkilatı ancak 2019 yılında bunu
bir sağlık sorunu olarak kabul etmiştir (Acar Baltaş / Pandemi Sonrası Çalışma Hayatı).
Diğer yandan uzaktan çalışma şekliyle birlikte, çalışanlar nerede
yaşamak istedikleri konusunda seçim yapma, çalışma saatlerinde esnekliğe sahip olma, yani yaşam dengelerini kontrol edebilme yolunu tanıdı. 4.700 bilgi çalışanı ile yapılan “Gelecek Forumu”
araştırmasında, çoğunluğun asla eski çalışma biçimine geri dönmek istemediği ortaya çıktı. Sadece %12’si tam zamanlı ofis işine
dönmek istediğini, %72’si uzaktan çalışma modelini tercih ettiğini
belirtti.

Uzaktan çalışmayı tercih ediyor musunuz?

%72,9

%17,1

%10







İş dünyasındaki bu değişim, yaşam şeklimize de yansıdı. Alışveriş,
eğlence ve kutlama, öğrenme alışkanlıklarımız yerini başkalarına
bıraktı.
Pandeminin başında bizi mutlu eden değişimler, ilerleyen zamanlarda tersi duygular hissettirdi. Bu açıdan baktığımızda değişim
içinde bile değişim yaşadık. Dağılan taşları yerine koymaya, sonra
yeniden dağılmasını izlemeye, yeniden yerine koymaya…
Adaptasyon gücümüzü son sınırlarına kadar kullandığımız bu zamanda, aynı kalan – yerinde sayan bir durumun varlığını koruyamadığını net olarak gördük.

Ya Şimdi…
İş dünyasında tüm bu değişimlerin işaret ettiği ana nokta dijital
dönüşüm oldu. Teknoloji yalnızca krizin kısa vadede etkileri ile
başa çıkmak için değil, uzun vadede yeni normale uyum sağlamak
için gerekli bir faktör olarak öne çıktı.
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Ernst and Young’un yapmış olduğu araştırma, işverenler tarafında
%59’luk bir kesimin, çalışanların mevcut durumda kullanmakta
olduğu teknolojilerde ve araçlarda bir değişiklik yapmayı düşündüğünü gösterdi.
Bu dönüşümle birlikte, bunu gerçekleştirebilecek meslekler, iş
dünyasında daha çok tercih edilmeye başladı ve eğilim hızla bu
tercihlere yöneldi. Daha yüksek bilgi ve teknik beceri geliştiren işlere ihtiyaç hızla arttı. Bu da gündemimize, ihtiyaç duyulan mesleklerin yer değiştirmesiyle birlikte, yeni bir kavramı daha getirdi:
“Yetenek Geliştirme”.

E&Y’ın yapmış olduğu “Çalışma Dünyası’nın Geleceği” anketi sonuçlarına göre “öğrencilerin geleceğe yatırım yapmak adına edinmek istedikleri yetkinliklerin en başında, veri analitiği ve uygulamaları (%39), tasarım odaklı düşünme (%28) ve bulut teknolojileri
(%19) gibi dijital yetkinlikler yer alıyor.”
Bu da kurumların stratejisinde ve yatırım planlarında, yetiştirmeye yönelik aksiyon planlarının önemli bir madde olmasına neden
oldu.

Birçok firma, dönüşümü gerçekleştirecek kaynaklara yatırım yapmaya, iş yapma biçimlerini değiştirip yeni yetkin kaynaklar aramaya ihtiyaç duydu. Bu da arz talep dengesini “teknik pozisyonlar”
yönünde değiştirdi.

Gelecekte hangi yetkinlikleri kazanmayı
hedefliyorsunuz? (Öğrenciler)

%39

Veri analitiği ve uygulamaları
%28

Tasarımsal düşünce

Çalışmak için fiziksel alan sınırlarının ortadan kalması, aranılan
ya da yatırım yapılan kaynağın farklı coğrafyalardan da olmasını
olabilir kıldı. Fırsatlar, iş gücü kaynağı için artarken, işverenler için
rekabet koşulları oldukça arttı.
Piyasada kaynakların sınırlı olması, duyulan ihtiyacın zamanı ve
önemi, yetenek geliştirme konusunun daha dikkatli ele alınmasına neden oldu. Kısıtlı kaynaklar, kurumların “yetiştirme” politikalarına ağırlık vermelerine neden oldu ve üniversiteler bu alanda
başvurulan çözümlerin başında geldi. Çünkü dijital dönüşümden
bir sonraki yeni kavram “dijital göçebelik” oldu.
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Bulut teknolojileri

%19

Kullanıcı deneyimi tasarımı

%18

Makine öğrenmesi

%16

Çevik proje yönetimi

%16
%12

Artırılmış gerçeklik
%10

Siber güvenlik
Diğer

%6
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Bundan Sonra…

Diyor ki...

Her kurum kendi ihtiyaçları çerçevesinde, işin sürdürülebilirliğini
sağlamak için çalışma koşul ve yöntemlerini yeniden gözden geçirdi. Bu da hayatımızda kavramların önem sırasını değiştirdi;
bazılarını ilk defa gündeme aldı.

Dünle beraber gitti cancağzım,
Ne kadar söz varsa düne ait
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım...
Mevlana

Çalışma Koşulları – Yeniden Tasarım
Pandemi döneminin hayatımızda daha uzun süre yer edeceğini
yavaş yavaş kabul etmiş durumdayız. Uzaktan çalışma hayatımızda kalıcılığa oynarken, sosyalleşmek ve fiziksel iş ortamında çalışmanın faydası da eksikliğini hissettiğimiz konular arasında. Tüm
bu sonuçlar da bizi çalışma düzenimizi yeniden tasalarmaya itiyor.
•
•
•
•

İhtiyaçlara göre çalışma modellerinin tanımlanması ve uygulanması (uzaktan, hibrit, gibi).
Çalışma saatlerini ve yerini çalışanın kendisinin belirlemesi =
seçim özgürlüğü.
Ofis çalışma düzeninin yeni koşullara göre ayarlanması (hijyen, oturma düzeni, teknolojik altyapı).
Yapay zeka ve veri analitiği gibi dijjital araçların iş süreçlerinde
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•
•
•

daha yaygın şekilde kullanılması. Süreçleri kolaylaştırıp kısaltarak verimlilik artışı sağlaması.
Dijital ortamda çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte siber güvenlik önlemlerinin genişletilmesi.
Riskleri önlemek amacıyla erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi.
Yeni çalışma düzenini destekleyecek yan hakların yapılandırılması (esnek yan haklar uygulamaları, prim sistemleri).

•
•

•

yıcı liderlik tarzının benimsenmesi.
İşe alım, yetenek ve performans yönetimi, eğitim ve gelişim
süreçlerinin dijital yöntemlerle yeniden yapılandırılması.
Değişen koşullara ve iş ihtiyaçlarına göre var olan ve olması
beklenen yetkinliklerin net olarak tanımlanması ve buna uygun geliştirme politikasının oluşturulması.
İş ve özel yaşam dengesinin sağlanmasını destekleyecek bir
yönetim felsefesinin benimsenmesi ve buna uygun süreç ve
araçlarla desteklenmesi.

Yeni Organizasyon Modelleri – Çevik ve Esnek Organizasyon
Organizasyonel sürdürülebilirlik için bilinen yapıları tekrarlamak
yerine, ihtiyaçlara göre şekillenmiş ve esnek olabilen modeller sürdürülebilirlik için koşul oldu. Bunun için belirli prensipler öne çıktı:
•
Yetenek Gelişimi ve Liderlik – Yeni Nesil Yaklaşımlar
Yeni düzen, hayatımıza mesafeyi getirince; iletişim, yönetim ve liderlik tarzı da dönüştü. Performans yönetimi, tutundurma, yetenek geliştirmede yeni nesil yaklaşımlar benimsenmeye başlandı.
Burada da belirli başlıklar önem kazandı:
•
•

•

•

Yeni çalışma düzeninde bağlılığın ve tutundurmanın sağlanabilmesi için lider iletişiminin geliştirilmesi.
Kriz yönetimi, belirsizlikle mücadele, uyum ve dayanıklılık,
geleceğin iş modelleri ve stratejik karar verme gibi konularda
liderlik yetkinliklerinin artırılması.
Kurum kültürünün yaşatılması için “rol model olan” ve kapsa-
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İş süreçlerinin ve organizasyon yapılarının esnek ve uzaktan
çalışmayı destekleyecek şekilde yeniden tanımlanması.
“Çalışan merkezli” birleştirici yönetim felsefesinin benimsenmesi ve tüm organizasyona aktarılması.
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•
•

Kriz ya da belirsizlik ortamlarında sorunları en kısa sürede çözecek iş modellerinin ve süreçlerinin tasarlanması.
Sürekli gelişme ve iyileşme için tüm paydaşların düşüncelerinin ve geri bildirimlerinin dikkate alındığı değerlendirme mekanizmalarının kurulması ve yaygınlaşması.

Planlamalar, öngörüler, kontroller, stratejiler, alternatif planlar...
Bugüne kadar insanın iş hayatında, hatta belki günlük hayatında,
sürdürülebilir olmayı sağlayan en önemli dayanaklarıydı. Ancak bir
sabah tüm bunların yetmediği ve sürekli yenilerinin olması gerektiği, belirsiz bir dünyaya uyandık. Sıkı sıkıya tutunduğumuz planların yerine çok emin olamadığımız, sürekli değiştirmek durumunda
kaldığımız yenilerini ekledik; eklemeye de devam ediyoruz.
Bu süreçte varlığımızı sürdürmemizi sağlayan 2 önemli gücümüzün farkına vardık: “Adaptasyon” ve “Esneklik”. Bu sayede yeni tüm
koşullara uyum sağlamak için yeni yollar aradık, domino taşlarını
yeniden dizmeye çalıştık.
Belki yeniden devrilecekler; kim bilir? Ve biz de onları adapte olduğumuz yeni düzende yeniden dizmeye çalışacağız…

Diyor ki...
Geçmişin arabalarıyla hiçbir yere
gidemezsiniz.

Maksim Gorki
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Microsoft Türkiye Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı

Çalışan ve Müşteri
Deneyimini Değiştiren
Teknolojiler

şime gireceğimiz soru işaretine dönüşmeye başladı. Bu soruların
yanıtlarını vermek kolay değil, ancak teknolojide son dönemde
yaşadığımız gelişmeler bu konuda elimizi kuvvetlendiriyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID19 salgını, dijital teknolojileri
temel gereksinimler arasına soktu. Aynı yiyecek, içecek ve güvenlik
gibi, internet olmadan alışveriş yapamaz, sosyalleşemez, çalışamaz hale geldik. Tüm dünyada pek çok şirket, işleyişini neredeyse
tamamen çevrimiçi modele çevirdi; çalışanlarını online eğitim ve
toplantı araçları üzerinden ofise bağladı; tedarik ve değer zincirlerini tamamen dijitalleştirdi. Dünya çapında yüz milyonlarca kullanıcısı olan Microsoft Teams, örneğin Türkiye’de kurumların 350
binden fazla çalışanıyla, okulların da 850 binden fazla öğrencisiyle
etkileşebilmesini sağladı. Yalnızca bu istatistik bile, dijital teknolojilerin nasıl hayatımıza girdiğini göstermek için yeterli olabilir.
Ancak, COVID-19’un aşılar ve ilaçların da etkisiyle belirli ölçüde
kontrol altına alınabilir, bireylerin de tekrar seyahat edebilir ve eski
normale yakın alışkanlıklarına dönebilir hale gelmesiyle, iş hayatımızın nasıl olacağı, çalışanlarımız ve müşterilerimizle nasıl etkile-

Çalışan Deneyiminde Trendler:
Microsoft tarafından 2021 yılının başlarında dünya çapında yapılmış bir inceleme olan “Microsoft Work Trend Index”, önümüzdeki
yılların iş hayatına dair bir ipucu verebilir. Bu incelemenin sonuçları, çalışanların %46’sının uzaktan çalışabilme imkanları nedeniyle
başka bir şehre / lokasyona gitmeyi düşünüyor. Pandemi döneminde LinkedIn’de yer alan uzaktan çalışma ilanlarının 5 katı artması, Şubat 2020-Şubat 2021 arasında haftalık toplantı sayısı ve
süresinin beyaz yaka çalışanlar arasında iki katından fazla (%148)
artması ve 2020 Şubat’la 2020 Mart arasında atılan email sayısının
40 milyardan fazla artması, çalışma hayatımızın nasıl değiştiğini
gösteriyor.
Yine yapılan araştırmalar gösteriyor ki, bu kadar çok online olmak
her zaman çok iyi bir fikir değil – Microsoft Human Factors Lab tarafından, online toplantılara katılan çok sayıda kişi üzerinde EEG
(electroencephalogram) kullanılarak yapılan incelemelerde, sürekli online toplantı yapan kişilerle, her saat başı 10 dk. ara veren
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rüntü olmaması veya görüntü kalitesinin yüksek olmaması, sürekli
online olunan durumlarda rahatlıktan uzaklaştırdı. Evinde belki de
odası dağınık olan, aile fertleriyle ortak bir mekanda bulunan kişiler video olmadan toplantıya / sosyalleşmeye katıldılar, ancak bu,
bizi ofis ortamındaki sosyalleşmeden uzak kıldı.

kişiler arasında beyin fonksiyonları arasında çok net farklar görüldü. Bu 10 dakikalık aralarda, Headspace meditasyon uygulaması
gibi uygulamaların da beyin üzerindeki etkisi incelendi. Ve farkedildi ki; sürekli toplantı yapan kişiler, dikkat seviyelerinde ve beyin fonksiyonlarında zaman içinde bir azalma yaşarken; ara veren,
hatta meditasyon yapan kişilerde dikkat ve stres seviyesinde gözle
görülür iyileşmeler yaşandı. Bu bize, online toplantı (veya eğitim)
yorgunluğunu nasıl aşabileceğimize dair önemli ipuçları veriyor.

Tüm bunların sonucunda çalışanların hayatını kolaylaştıran, psikolojik anlamda da destek olmayı amaçlayan uygulamalara ihtiyaç duyulmaya başlandı. Eskiden bir ofiste çalışanları gözlemleyebilen ve ihtiyaç duydukları destekleri verebilen yöneticiler,
yeni dünyada bunu uzaktan yapmakta zorlanmaya başladılar. Bu
çerçevede de, örneğin Microsoft Viva gibi, ekiplerin ve onları oluşturan bireylerin aralarındaki iletişimi, sahip oldukları bilgileri, eriştikleri kaynakları, aldıkları eğitimleri ve sahip oldukları öngörüleri,
nerede olurla olsunlar derleyebilmek ve kişisel gelişimlerini desteklemek mümkün hale gelmeye başladı. Bu sayede yöneticiler,
çalışanlarına eğitim atama, eğitimle ilgili raporlama, çalışanların
birbirleriyle etkileşimini artırma gibi imkanlara kavuşabiliyorlar.
Microsoft Work Trend Index gibi araştırmalar, bu tarz uygulamaların çalışan deneyimini iyileştirme ve hibrit çalışma ortamına uyum
sağlamada önemli olacağını gösteriyor.

Sürekli online çalışmanın yanında, eskiye göre önemli bir fark da
sosyalleşmede gerçekleşti. Eskiden bir ofiste, masalar arasında,
mutfakta veya yemekhanede iş arkadaşlarıyla bir araya gelip sosyalleşebilen bireyler, “toplantı” düzeninde bu rastlantısal sosyal
mutlulukları yaşayamaz hale geldiler. Ne kadar “online kahve” düzenlenirse düzenlensin, bireylerin evlerinde sürekli ve yüksek hızda internet olmaması, bu sosyal bir araya gelmelerin çoğunda gö-

Müşteri Deneyiminde Trendler:
Bir yandan ofis ortamı dönüşürken, bir yandan da şirketler süreçlerini yenileyerek, ürünlerine dijital yetkinlikler kazandırarak veya
müşterileriyle yepyeni imkanlarla bağlantıya geçerek dönüşüyorlar. Bu dönüşümün bir örneği olarak; 2020 yılında dünya çapında
otomotiv sektörü çalışanları arasında bilgisayar mühendislerinin
sayısı, makina mühendislerinin sayısını geçti. Dijital dönüşümün
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yine aynı sektöre bir başka etkisi çip kriziyle görüldü. 2021 yılında
küresel çapta yaşanan çip sıkıntısı, bilgisayar piyasası kadar otomotiv piyasasını da vurdu – pek çok şirket, yeterli miktarda elektronik devreye ve çipe erişemediği için üretimini kısmak zorunda
kaldı. Diğer bir deyişle dijital dönüşüm yalnızca çalışanları değil,
tüm sektörleri, tüm ürünleri, farklı yollarla etkiliyor. Pandemi de bu
etkiyi sürekli hızlandırıyor.
İşte bu ortamda sorulardan bir tanesi, kurumlar çalışanlarını Microsoft Teams, Viva, v.b. araçlarla daha etkin kılarken, bir yandan
da müşterileriyle benzer yeniliklerle bir araya gelebilecekler mi? Bu
soruya eğlence sektöründen birkaç örnekle yanıt vermek uygun
olabilir. Dünya internet trafiğinin %60’ından fazlasının Netflix, Youtube, XBOX, Playstation gibi platformlar tarafından kullanılması,
bize etkileşimli araçların ne kadar önemli hale geldiğini gösteriyor.
Internet, artık statik metin okumaktan çok ötede, içinde yaşadığımız, deneyim paylaştığımız bir dünyaya dönüştü. Bu da müşteri
deneyiminin fiziksel dünyada hayal edemeyeceğimiz noktalara
ulaşmasına neden oldu. Bu noktada çok dikkat çeken bir örnek,
Fortnite’tan. 350 milyondan fazla oyuncunun oynadığı online video oyunu Fortnite, oyuncuların hayatında oyundan çok daha
fazla anlam ifade ediyor. Marshmello gibi DJ’ler veya müzisyenler
yüz milyonlarca oyuncuya konser veriyor; oyuncular sinemeya gitmek yerine Fortnite’tan film izlemeyi tercih edebiliyorlar. Peki nasıl
oluyor da Fortnite, bu kadar çok genci kendine toplayabiliyor? Çok
benzer şekilde, tüm dünyada 100 milyondan fazla öğrencinin kullandığı Minecraft, nasıl oluyor da oyuncuları için (üzerinde eğitim
verilen durumlarda öğretmen ve öğrenciler de dahil olmak üzere)
bir çekim merkezi haline geliyor? Şirketler, Fortnite’in başarıların-

dan hangi ipuçlarını alabilir ve geleceğe dair hangi adımları atabilirler?
Fortnite, Minecraft gibi oyunların ortak ozelliklerini sayalım: Bu ortamlar (oyunlar) hiçbir zaman durmuyor – 7/24 yaşıyorlar. Buraya
katılan kişiler (oyuncular), canlı olarak ve istedikleri kostüm veya
görünüm ile (“avatar”), istedikleri zaman, diğer oyuncularla sosyalleşebiliyor. Bu oyuncular gerçek hayattaki arkadaşları da olabilir;
tanımadıkları ve yalnızca dijital ortamda bir araya geldikleri birileri
de. Bu ortamlarda “antrenman” yapabiliyorlar; hata yapıp öldüklerinde tekrar hayata geri dönebiliyorlar ve dolayısıyla hata yapmaktan korkmuyorlar. Katılımcı sayılarında bir sınır yok (ancak Fortnite
veya Minecraft’ta yalnızca tanımlı kişilerin girebildiği odalar da var,
böylece dışarı kapalılık da mümkün olabiliyor). Kendi içlerinde ça-
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lışan bir ekonomileri var (Fortnite ücretsiz bir oyun; oyuncular içeride gerçek parayı “Fortnite parasına” çevirerek kostüm alabiliyor
veya etkinliklere katılabiliyor).
Yine bu ortamların bazı kısıtları da var; örneğin henüz yalnızca kendi içlerinde bir ekonomiye sahipler (yani Fortnite’ta kullandığınız
para veya kostüm, Minecraft’ta, Facebook’ta veya Microsoft Teams
toplantısında kullanılamıyor). Minecraft’ta “var olduğunuz” anda,
aynı “var olma durumu” (yani “presence”, Fortnite’ta işe yaramıyor.
Kimliğiniz, bu platformlar arasında geçişken değil. Her platform,
kendi içinde altyapılarda yönetiliyor (Fortnite Epicgames şirketinin altyapısında çalışırken, Minecraft Microsoft’un, Instagram veya
WhatsApp, Facebook (yeni adıyla Meta) şirketinin altyapısında çalışıyor. Yani, örneğin Fortnite’ta veya Minecraft’ta, yine örneğin Spotify veya Netflix üyeliğinizi kullanamıyorsunuz.
Ancak internetin geneline baktığımızda, bu kısıtların ortadan kalkmasının mümkün olduğunu görüyoruz. Kurumlar birbirleriyle
kullanıcıların kimlik doğrulaması verisini paylaşabiliyor edevlet
hizmetlerinden yararlanırken banka kimlik doğrulama işleminin
kullanılabilmesi gibi; kurumlar birbiriyle anlık müsaitlik verisi paylaşabiliyor; blokzincire dayalı akıllı kontratlar dağıtık mimarilerde
veri paylaşımını ve kayıt tutulumunu mümkün hale getiriyor; bankaların veya para yaratan merkez bankalarının olmadığı ekonomiler ortaya çıkabiliyor.

tamda var olan, fiziksel ortamdakine alternatif (ve onunla beraber
var olan) bir evren, teknik olarak artık mümkün. Tüketicilerin telefon, PC, AR/VR araçları gibi farklı araçlarla bu dijital evrene dahil
olması için, internetin hızlanması, çok sayıda cihaz ve uygulama
arasında tutarlı bir deneyimin tasarlanması, merkeziyetçi mimarilerden ademimerkeziyetçi mimarilere geçişinin planlanması gerekiyor. Microsoft, Facebook (yeni adıyla Meta), EpicGames gibi pek
çok şirketin 2021 yılında yaptıkları “metaverse” temalı duyuruların
temelinde de bu çalışmalar yatıyor.
Kısaca, pandemi nedeniyle neredeyse her şeyimiz (toplantılarımız,
sağlık randevularımız, eğlencemiz, aile ve arkadaşlarımızla sosyalleşmemiz) dijital ortamlara kaymışken, bu hızlı geçişin sancılarını
aşmak için yakın zamanda bu ademimerkeziyetçi (decentralized)
yapıların gittikçe ön plana çıkmaya başladığını görebiliriz. Çalışan
ve müşterilerle deneyimimizi bu teknolojilerin yakın zamanda etkilemesini bekleyebiliriz.

Diğer bir deyişle, eğlence ve oyun platformlarının kısıtlarının çözülmesi ve son dönemlerde çok popüler bir konu haline gelen metaverse’in gerçekleşmesi gayet mümkün. Metaverse, yani dijital or-
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Dijital İş Gücü
Son birkaç on yıldır olağan seyri bile müthiş bir ivmeye sahip olan
dijitalleşme, pandeminin tetiklemesiyle insan sermayesine yatırım
yapan tüm kurumlar için jenerik bir tema veya yıllık faaliyet raporlarında bir alt başlık olarak ele alınmanın ötesine geçti. Müşteri
veya kullanıcı deneyiminde olduğu kadar çalışan deneyiminde de
fiziksel ortamın ve altyapının dijital ortamla tamamen veya kısmen
bütünleşmesi anlamına gelen bir kavramdan söz etmeye başladık:
Fijital.

Zindelik, yaşam boyu öğrenme, yetenek kazanımı, tanıma ve takdir gibi birbirinden farklı çalışan deneyimi temas noktasında fijital
deneyim sunulduğu bir gerçek. Beraberinde, işin sürdürülebilirliği
için istihdam modellerinde de yeni kavramlara alan açmamız için
fırsatlar bulunuyor. Dijitalleşme ile çok daha fazla gündeme gelen
freelance, gig çalışan gibi yeni iş gücü modellerini kurumların geleceğe dair alelade bir projeksiyondan, ön yargıdan veya yanlılıklardan uzak, gerçekçi bir bakış açısıyla ele almasının zamanı geldi.
Universum ile 59 üniversiteden 71.584 üniversite öğrencisi, 20.798
genç profesyonel ve 3.809 deneyimli profesyonel ile gerçekleştirdiğimiz Türkiye’nin En Çekici İşverenleri 2021 Araştırmamızda dijital
iş gücü beklentilerine dair elde ettiğimiz bulgular dikkat çekici boyutta. Araştırmaya katılan öğrencilerin %24’ü, genç profesyonellerin %21’i, deneyimli profesyonellerin ise yine %24’ü iş gücünde
freelance veya gig çalışan olarak yer almayı tercih ediyor. Benzer
şekilde katılımcı öğrencilerin %9’unun hali hazırda freelance olarak çalıştığına da dikkat çekmek isterim.
Çeşitli iş kollarında veya projelerde aynı anda görev almayı ve iş
yaşamında çalışan değil paydaş olarak konumlanmayı tercih eden
gig çalışanlar veya freelance çalışanların motivasyonunu anlama-
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nın, dijital veya fiziksel olarak göç eden Türkiye gençlerinin ifade
alanlarının satır aralarında okuyabiliriz.
Dijital göç bağlamını şekillendiren motifleri incelerken, makro ölçekte ekonomi, mikro ölçekte konvansiyonel piyasada emeğin karşılığı olan hak edişin ihtiyacı ne ölçüde karşıladığı da görmezden
gelinmemeli. İstanbul Ekonomi Araştırma şirketinin Kasım 2021’de
yayınladığı ve 30 yaş altı katılımcıların yer aldığı Türkiye’nin Geleceğine Genç Bakış araştırma raporunun önemli bulgularından birinin gençlerin yalnızca %13’ünün mevcut gelirleriyle rahatça geçinebildiği olduğunu hatırlatmakta fayda var.
Bugün Fiverr gibi freelance çalışanlar (veya adayları) için bir pazar
işlevi gören platformlarda, Türkiye’den binlerce genç, yabancılara

Türkçe öğretmek, herhangi bir marka için logo tasarımı, makale
yazımı, çeviri, grafik veya animasyon tasarımı, programlama gibi
bazısı minimum düzeyde yetkinlik gerektiren birçoğu da yetkinliklerini büyük ölçüde ortaya koyabileceği, beyaz yakalı sıradan bir
akranının aylık kazancının çok daha fazlasına tercih edeceği periyodda erişebileceği çeşitli çalışmalarda görev alıyor. Bu platformu incelediğinizde, Türkiye’deki kullanıcıların talep ettiği saatlik
ve (hatta) iş bazında ücretin azımsanmayacak bir çoğunluğunun 5
Amerikan Doları olduğunu görebilirsiniz. (Platformda belirlenebilecek en düşük ücret 5 Amerikan Doları.)
Öte yandan, geleneksel hiyerarşi ile yönetilen iş modellerinde bireyin değerleri ve beklentilerinin kurumun değerleri ve vaadi ile
örtüşememesi gerçeğinin, yeni nesil çalışanlar için kendi değer

151

TEKNOLOJİ RAPORU

EVRIM KURAN
setini, çalışma prensiplerini, beklentilerini ve yetkinliklerini azami
düzeye ulaştıracak öğrenme fırsatlarını oluşturmaları için katalizör
etkisi yarattığını düşünüyorum.
2017-2021 yılları arasında birbirinden muteber kurumlarda 29.412
çalışanla yaptığımız çalışan deneyimi araştırmalarının üzücü
ve fakat fırsatlar sunan önemli içgörülerinden biri, çalışanların
%59’unun günlük çalışan deneyimiyle şirket değerlerinin örtüştüğünü belirtiyor olmasıydı. Türkiye’nin En Çekici İşverenleri 2021
araştırmamız da genç profesyonellerin ancak %31’inin şirketlerindeki liderlere, %37’sinin de şirketlerinin vizyonuna güvendiğini ortaya koyuyor. Bu istatistikler, girişimciliğin temel motivasyon kaynaklarından biri olan kişisel vizyonun üzerine inşa edilen özgün

çalışma modellerini anlamak için değerli.
Dijital iş gücünde freelance çalışmak isteyenlerin ihtiyaç duyduğu
yeterli kaynağa erişemediği ülkemizde dijital göç de kaçınılmaz
oluyor. Peki otonom çalışmak isteyen, pozisyonlara ve unvanlara
inanmayan, kurumların değerlerine kuşkuyla bakan bu gençler
için kurumlar olarak ne yapacağız?
Her şeyden önce kültürümüzü gözden geçireceğiz. Gücün pozisyonlara dağıtıldığı, görevlerin ve kaynakların çoğu zaman keyfi
irade ile sunulduğu bürokratik iş yaşamına yeni bir bakış açısı getireceğiz. Bugün her zamankinden daha fazla, inovasyonun kurumdaki herkesin işi olduğunu ikna eden, liyakati baz alan, çalışanlarına konfor alanının dışına çıkmaları konusunda cesaret veren,
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yaşam döngülerindeki çakıl taşlarını temizlemede, birlikte işler başarıp birlikte kutlamada, sözde değil özde bir çeşitlilik sağlamada
kullanmak bizleri çağa yakışır şirketler kılar. Teknolojiyi en az ürün
portfolyomuzu genişletmek, AR-GE yatırımlarımızı iyileştirmek,
sermayemizi artırmak için kullandığımız kadar kurumumuzu ileriye taşıyacak insanları geliştirmek için kullanmak bizleri gerçek
anlamda çevik kurumlar yapar.

şeffaf ve çalışanları kariyerinde bir basamak daha yükselmek için
değil değer yaratmak için motive edecek yeni bir kültür inşa etmemiz gerekiyor. Gary Hammel’ın amacını kontrolü değil katkıyı en
üst düzeye çıkarmak olduğunu ifade ettiği humanokrasinin inşasına ihtiyacımız var.

Pandeminin ve beraberindeki belirsizlik ortamının bize tekrar öğrettiği bir şey var: İş bir yer değildir, iş bir kafa yapısıdır. İş, anlamlı
eylemlere dönüşen çıktıları olduğu müddetçe nerede yapıldığından bağımsızdır. Bugün işe dair kavramları yeniden tanımlamak
zamanı. Esnek çalışmanın mesai saatlerinden çok daha fazla çalışmak anlamına gelmediğini, markayı inşa edenin insan olduğunu, inisiyatif ve otonomi sağlamanın gerçek bir liderlik etkisi olduğunu düşünmenin zamanı. Hem de her zamankinden daha fazla.

Bütün bu adımları atarken yöntemimiz dinlemek ve ihtiyaçları
anlamak olmalı. Bilginin lanetine kapılmadan, bizim bildiğimizi
çalışanlarımızın da bildiğini düşünmeden hareket etmek empatik
ilginin ilk adımı. Unutmayalım ki teknoloji insan içindir; teknoloji
insana yakışır, refah içinde bir yaşam kurgulamak için amaç değil
araçtır. Teknoloji, kurumlarımızın gerçek değerini oluşturan insanın motivasyonunun ve davranışlarının derininde yatan içgörüyü
edinmemizi, ihtiyaçların karşılanmasını kolaylaştırır. Teknolojiyi
sadece yaptığımız işte değil, kurumumuzun birer bağımsız üyesi
olarak gördüğümüz çalışanlarımızı takdir etmede, onların çalışan
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Eğitimin Dijitalleşmesi
ve Öğrenmenin
Geleceği

mesleğin değişime uğrayacağı, kısmen veya tamamen insandan
makineye geçeceği görülmektedir. Üstelik pandemi bu süreci
daha da hızlandırmıştır.

Makine ile İş Bölümü

Bugün
Bir yandan içinden geçtiğimiz pandemi süreci, diğer yandan içinde
bulunduğumuz dördüncü sanayi devrimi ve dijital çağ, sosyo-ekonomik ve demografik faktörlerle etkileşime girerek, tüm sektörlerde iş modellerini ve iş gücü piyasasını değiştirmekte, yeni işler ve
yeni beceri ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır.

İnsan

Makine İnsan

19%

28%

Koordine etme, geliştirme, yönetme, yönlendirme

19%

29%

İletişim ve etkileşim

23%

31%

Yönetim

28%

44%

Fiziksel iş aktivitelerinin yürütülmesi

31%

44%

Bilgi tanımlama ve analiz etme

29%

46%

Karmaşık ve teknik işleri yapma

34%

46%

Bilgi arama bulma

36%

55%

Bilgi işleme

47%
2018

Dünya Ekonomik Forumu’nun “İşlerin Geleceği” Araştırmasında ,
2018 yılı ile 2022 yıllarında, makine ve insan arasındaki iş bölümünün değişimi net olarak görülüyor. Örneğin; “Bilgi İşleme” alanına
bakıldığında, bu tip işlerin neredeyse yarısı (2022’de %62’si) makineler tarafından yapılmaktadır. “Karmaşık Teknik İşler”e bakıldığında, 2022’de bu nitelikteki işlerin %46’sının makineler tarafından
yapılacağı düşünülmektedir. Bugün çok değerli gözüken birçok

Makine

Akıl yürütme ve karar verme

     

62%
2022

 

Robotların insana özgü koordineli hareket kabiliyetleri geliştikçe,
bugün bizim yaptığımız birçok fiziksel işi makinelerin rahatlıkla yapabileceğini söylemek ve rekabet gücümüzün en yüksek olduğu
“akıl yürütme ve karar verme” alanındaki işlerin neredeyse üçte birini 2022’de makinelere devrediyor olmak etkileyici olduğu kadar
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Yetenek Açığı
Küresel Yetenek Açığı
Son 12 Yılın Zirvesinde!

Küresel
Ortalama

45%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018

Yetenek Bulmada Zorluk Çeken Ülkeler Sıralaması

Manpower Group, Yetenek Açığı Araştırması, 2018

Ortalama Altı Zorlananlar
Australia
Brazil
Belgium
Costa Rica
Panama
Czech Republic
Italy
Guatemala
Slovenia
Canada
Colombia
Sweden
Peru
New Zealand

34%
34%
35%
35%
35%
36%
37%
38%
40%
41%
42%
42%
43%
44%

En Az Zorlananlar
China
Ireland
UK
Netherlands
Spain
Norway
France
South Africa
Switzerland

En Çok Zorlananlar
Argentina
Slovakia
India
Singapore
Greece
Turkey
Bulgaria
Hong Kong
Taiwan
Romania
Japan

13%
18%
19%
24%
24%
25%
29%
32%
33%

52%
54%
56%
56%
61%
66%
68%
76%
78%
81%
89%

Ortalama Üstü Zorlananlar
Finland
Austria
USA
Portugal
Israel
Mexico
Germany
Hungary
Poland
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düşündürücüdür.

geliştirmek de (reskilling) yine şirket içinde ya da şirket yardımıyla
gerçekleşecektir.

Kuşkusuz bu tablo insanlara yapacak işin kalmayacağı anlamına
gelmemektedir. Tam tersine yapılan pek çok araştırmaya göre yapay zeka, ortadan kaldırdığı işlerden çok daha fazlasını yaratacaktır. Ancak teknoloji bu kadar hızla ilerlerken insanların, toplumların
ve ülkelerin buna ayak uydurabilmesi gerekmektedir.
Geleneksel işler yok olup hızla yeni meslekler ortaya çıkarken bu
meslekleri icra edecek kişilerin bulunmasında, yetiştirilmesinde büyük zorluk yaşanmaktadır. ManpowerGroup tarafından her
sene yapılan Yetenek Açığı Araştırması bu tabloyu net olarak göstermektedir.

Akıllanan ve öğrenmeye başlayan makine, insanların öğrenmesine ve gelişmesine destek olacak bir kapasiteye ulaşmaktadır. Öğrenmenin yaşadığı bu dönüşümü, geleceğin öğrenme deneyimlerini ve öğrenme anlarını anlayabilmek için, yeni nesil öğrenme
trendlerini incelemek her eğitim kurumu, akademi ve eğitimci için
faydalı olacaktır.

Yeni Nesil Öğrenme Trendleri ve Eğitimin Dijitalleşmesi
“Sürekli” Öğrenme ve “Öğrenmeyi” Öğrenme

Grafik 2’de görüldüğü üzere 100 şirketin dahil olduğu araştırmada
küresel olarak yetenek açığı %45 seviyesindedir; üstelik bu oran
2012’den bu yana düzenli olarak artmaktadır. Birçok kaynak bunu
yetenek açığından ziyade yetenek krizi olarak adlandırmakta ve
küresel ölçekteki krizlerden birisi olarak nitelendirmektedir. Türkiye’de ise bu tablo, %66 ile en çok yetenek açığıyla altıncı sırada
görülmektedir..
Tam da bu noktada eğitim ve öğrenme süreçleri kilit süreçler olarak karşımıza çıkmaktadır. Kuşkusuz en büyük rol, bireylerin zamanlarının önemli bir kısmını çalışarak geçtiği kurumlara düşmektedir. Değişen dünyaya uyum için mesleki, davranışsal ve teknoloji
alanındaki bilgi ve becerilerinin artırılması (upskilling) büyük oranda şirket içinde gerçekleşen bir süreç olacaktır. Bir meslek yok
olacaksa, o işi yapan kişileri en yakın işlere yönlendirmek üzere

Değişimin bu derecede hızlandığı günümüzde, bu yetkinlik sadece önemli değil aynı zamanda varoluşsal derecede belirleyici bir
işlevi yerine getirmektedir. Zira her değişim beraberinde doldurulması gereken bir bilgi veya beceri boşluğu yaratmakta ve ancak
sürekli öğrenerek bu boşluk hızla doldurulabilmektedir.
Öğrenme, bilgi ve iletişim teknolojilerinin geldiği bu nokta dikkate
alındığında sürekli öğrenme açısından altın bir çağdayız. Gelişmiş
arama motorlarıyla istenilen bilgi son derece hızlı bir şekilde bulunabilmektedir. Harika biçimde derlenmiş eğitimlerle her biri adeta
bir üniversite derinliğinde sanal okullar mevcuttur. Her konuda, o
konunun uzmanı ile bağlantıya geçip ondan destek almak mümkündür.
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Mikro öğrenmenin yükselmesini sağlayan diğer bir unsur da mobil
cihazların öğrenme alanına bir platform olarak girmesidir. Mobil
dostu yani mobile uygun mikro öğrenme programları, mobil öncelikli yani tamamıyla mobil dünya için tasarlanan öğrenme programlarına doğru dönmektedir.
Mobil öğrenme, ses tanıma, lokasyon belirleme vb. teknolojileri sayesinde engelli kişilerin en önemli öğrenme yardımcısı konumundadır. Saha çalışanları gibi sabit bir masası ve bilgisayarı olmayan
çalışanlar açısından mobil tabanlı mikro öğrenme neredeyse tek
seçenek olarak görünmektedir.
Yardımcı sanal hafıza araçları, bulutta ya da taşınabilir olarak insanların bellek kapasitesini sınırsızca artırmaktadır. Her geçen gün
ortaya çıkan yeni teknolojiler, araçlar ve kaynaklar, öğrenmeyi, pekiştirmeyi ve hatırlamayı daha da kolaylaştırmaktadır.
“Mikro” ve “Mobil” Öğrenme
Mikro öğrenme, sadece belirli, ölçülebilir bir öğrenme hedefi için
gereken uzunlukta ve derinlikte öğrenme çabası olarak tanımlanabilir.
Mikro öğrenme paketleri belirli bir konuya odaklı olduğu için, o konuya en uygun yöntem (video, animasyon, ses, metin veya görsel)
kolaylıkla seçilebilir. Bir alana odaklı mikro öğrenme paketleri ile
kişiselleştirme, uyarlama ve otomasyon algoritmaları kurmak kolaydır. Ayrıca, geliştirilmesi, saklanması, düzenlenmesi, güncellenmesi, aranıp bulunması, başka bağlamlar içinde yeniden değerlendirmesi kolay olduğu için tasarımlarda büyük esneklik sağlar.

Dijital ve “Dağıtık” Öğrenme Ağları
Dijitalleşme ile birlikte bilgiye erişimde yeni köprüler ve katmanlar
ortaya çıkmaktadır. Daha önce hiç olmayan öğrenme deneyimleri
yaşanmakta ve dolayısıyla geleneksel eğitim yöntemlerini kökünden değiştiren bir süreç başlamış durumdadır.
Dijitalleşme aynı zamanda dağıtık (distributed) bilgi iletişim ağlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu ağlar sayesinde öğrenmede zaman ve mekan sınırları büyük oranda ortadan kalkmıştır.
İstenilen bilgiye istenildiği zaman ulaşmak mümkündür. Günümüzde insanlar, açık ve esnek bir öğrenme sistemi talep etmektedir.
Bu karmaşık nitelikteki yapıda herkes ya da her kurum bir konuda
bilgi kaynağı hatta otorite olabilmektedir. Yine herkes ya da her kurum bu otoriteleri bulup onlardan faydalanabilmektedir. Bu yeni
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ilişki biçimi geleneksel usta-çırak ya da eğitmen-öğrenci ilişkilerini
dönüştürmektedir. Bir konuda kendini geliştirmiş herkes, yaşına ve
bulunduğu yere bakılmaksızın, “usta” olarak kabul görebilmektedir.

•
•

Yok olan mesleklerdeki çalışanların başka alanlarda çalışabilecek şekilde geliştirilmesi (reskilling)
Yeni ortaya çıkan meslek ve çalışma alanlarında görev alacak
çalışanların hazırlanması

Diğer yandan yapay zekanın öğrenme alanındaki katkısı bunun
çok ötesine geçecektir. İşte sağlayacağı bir dizi katkı;

Yapay Zeka ve Makine Aklı
Uzun yıllar süren çalışmaların birikimi olarak makineler, insanlara özgü olan öğrenme, akıl yürütme ve karar verme gibi işlevleri
bir şekilde yerine getirmeye başladılar. Donanım teknolojilerinin,
işlemci güçlerinin ve öğrenme algoritmalarının geldiği inanılmaz
seviye, yapay zekayı yıkıcı bir aktör haline getirmiştir.
Bugün şirketlerimizdeki bazı işler ya da meslekler bu yeni iş gücü
nedeniyle yarın artık olmayacak. Bunlar özetle;
•

Analist: Çalışanların gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesine yardımcı olacak.
Tasarımcı: Öğretim tasarımı süreçlerinin otomasyonunda görev
alacak.
İçerik Üretici: Senaryo ya da kitap yazabilen yapay zekalar eğitsel
içerik de üretecek.
Rehber: Öğrenme ve gelişim sürecine koç ya da mentor gibi rollerle rehberlik yapacak, gelişimi destekleyecek.
Değerlendirici: Öğrenme sürecinin başarısını ve gelişimin ne
oranda gerçekleştiğini değerlendirebilecek.
Tahminci: Öğrenme süreci ile ilgili tüm verilerle birlikte ilgili başka
verileri birlikte analiz ederek geleceğe yönelik tahminlerde bulunacak.
Eğitmen: Sadece ses ya da görüntü olarak ya da insanımsı bir beden içinde gerçek bir eğitmen gibi eğitim veriyor olacak.
Listedeki rollerin hepsi eğitimcilerin rolleridir. Bu yüzden her eğitimci yapay zeka araştırmalarını ve gelişmelerini yakından takip
etmelidir.

Mevcut çalışanların makineler dünyasında başarılı olacak şekilde geliştirilmesi (upskilling)

158

TEKNOLOJİ RAPORU

AHMET HANÇER
Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik ve Metaverse
Fiziksel dünya ile dijital dünyanın bir araya gelmesi ile ortaya çıkan
Metaverse kavramı, eğitim alanında da önemli fırsatlar barındırmaktadır. Metaverse kavramı öncesinde zaten sanal ve artırılmış
gerçeklik eğitimde önemli aktörler olarak görünüyordu. Metaverse
ile eğitimde bir kırılma beklemek şaşırtıcı olmasa gerek. Zira Metaverse, gerçek dünyada deneyimlercesine, gerçekten bir işi yaparcasına öğrenme fırsatı sunacaktır.
Sanal gerçeklik, izleme ya da dinleme gibi geleneksel öğrenme
deneyimlerinin ötesinde bizzat öğrenme durumunun içine girme
deneyimi yaşatan bir teknolojidir. Örneğin bir makinenin, motorunun içine girmek ya da insan vücudundaki damarların içinde yolculuk yapmak gibi. Sanal gerçeklikte, geleneksel dinleme, izleme
ve anlamaya çalışma yöntemine kıyasla öğrenene binen bilişsel
yük daha azdır.
Sanal gerçeklikte tamamen sanal bir dünya içine girilip gerçek
dünyadan ayrılmak söz konusu iken, artırılmış gerçeklikte gerçek
dünyadan kopmadan, gerçek nesneler ve yüzeyler üzerinde farklı
formatlarda, ses, video, animasyon, 3B model, metin vb. ek bilgilere ulaşmak mümkündür. Bu nedenle artırılmış gerçeklik teorik olarak her yeri görsel bir dijital şölene çevirme potansiyeline sahiptir.
TEGEP 2020 Kurumsal Eğitim Araştırması’na göre, Türkiye’de sanal
ve artırılmış gerçeklik uygulamalarını kullanan şirketlerin oranı %6
civarındadır .

Büyük Veri Analitiği
Büyük veri analitiği eğitimcileri de heyecanlandırmaktadır. Eğitim
ve gelişim açısından da önemli fırsatlar barındırmaktadır. Eğitim
verilerini, başka veri setleri ile birlikte değerlendirmek eğitimlerin
işe ve şirkete katkısının ölçülmesinde önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatlardan bazıları şunlar;
•

•

•
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Her şeyden önce eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi anlamında bilinen analiz ve metriklerin ötesine geçmeyi mümkün
kılmaktadır.
Eğitim verisinin memnuniyet ya da bağlılık verileriyle birlikte
analiz edilmesi, eğitim sonuçlarından yola çıkarak bağlılık tahminleri yapmayı mümkün kılmaktadır.
Birçok iş verisini birlikte değerlendirmek daha doğru eğitim ve
gelişim ihtiyacı analizi demek. Bu da gelişimin bireyselleştirilmesi için gerekli veri altyapısının oluşmasını sağlamaktadır.
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•

•
•

•

Eğitim çözümleri tarafında büyük veri analizi, bilgi denizi içinde çok farklı alanlardan daha iyi kürasyon yapmayı ve bireysel
ihtiyaçlar için en uygun öğrenme çözümlerini bulmayı kolaylaştırmaktadır.
Geçmiş öğrenenlerin tercihlerinden yola çıkarak dinamik tasarımlar ve atamalar yapmak mümkün hale gelmektedir.
Yine belirli kariyer yollarını izleyen kişilerin gelişim ihtiyaçları
ve aldıkları eğitimlerin değerlendirilmesi ile geleceğe yönelik
gelişim planlaması yapmak kolaylaşmaktadır.
Özellikle xApi (Experince Api veya Tin Can) standardıyla öğrenenlerin farklı informal ve sosyal öğrenme deneyimi verileri de
toplanmaya başlandığında gelişime çok daha bütünsel bir açıdan bakmak mümkün hale gelmektedir.

Özetle büyük veri analitiği eğitmenlere, eğitim yöneticilerine ve insan kaynakları planlamacılarına önemli öngörüler sunma potansiyeli taşımaktadır.
Blok Zincir Teknolojileri
Blok zincir teknolojisi eğitim alanında da önemli fırsatlar sunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlar;
Akreditasyon: Eğitim, eğitmen ya da eğitim kurumu akreditasyonunda kullanılabilir. Bu kişi ya da kurumlardan hizmet alacak kurumlar gerekli güvenlik doğrulamalarını yapabilirler. Sözleşme ya
da referans kontrolü gibi işlemler hızlandırılabilir.
Portfolyo: Benzer şekilde eğitmenler için portfolyo ya da yapılan
eğitimlerin paylaşımında blok zincir teknolojisi kullanılabilir.

Diploma/Sertifika/Transkript: Okul diplomaları, okul sonrasında alınan tüm eğitimlerin sertifikaları ya da transkriptler blok zincir üzerinden paylaşılabilir. Örneğin işe alım süreçlerinde kurumlar
bu bilgileri doğrulayabilir.
Rozet/Kredi/Puan: Eğitim deneyimleri ile ilgili bir şekilde endüstri standardı haline gelen rozet, kredi ya da puan bilgileri olursa
bunlar paylaşılabilir.
Öğrenme Kayıtları: Bir çalışanın bir kurumdaki tüm öğrenme kayıtları, başka bir kurum ile, örneğin çalışan iş değiştirdiğinde paylaşılabilir.
Özetle blok zincir, eğitim alanında; öğrenme, rehberlik, süreç yönetimi, akreditasyon, sertifikalandırma gibi birçok alanda kullanılmaya başlayan bir teknolojidir. Kullanım alanları çok daha genişleyecek gibi gözükmektedir.
Yeni Nesiller
Geleneksel kuşak sınıflandırmasına göre 1996 sonrası doğumlu Z
kuşağı gençler , 2019 yılı ile birlikte iş dünyasına girmeye başlamıştır. Bu da Z gençlerinin oryantasyon programlarına, eğitimlere
katılmaya başlayacakları anlamına gelmektedir. Z kuşağının ortak
özelliklerinin bilinmesi, bu kuşağın ortak değer, inanç ve beklentilerinin anlaşılması için önemlidir.
Aşağıda Z kuşağı ile ilgili yapılmış araştırmalardan bazı istatistikler
paylaşılmıştır;
•
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Öğrenme alışkanlıkları ile ilgili bazı özellikleri de aşağıdaki gibidir;
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Foundation, 2018).
%81’i paranın ortak stres kaynağı olduğunu söylüyor (Statista,
2018).
%74’ü çevrimiçi olarak günde 5 saat veya daha fazla zaman
harcıyor (Spredfast, 2018).
%60’ından fazlası, yüklenmesi yavaş veya gezinmesi zor olan
uygulama ve web sitelerini kullanmıyor (Forbes, 2017).
%92’sinin akıllı telefonu var (Forbes, 2018).
Facebook’u diğer sosyal medya platformlarına tercih edenlerin oranı sadece %9 (Media Kix, 2018).
%85’i yeni ürünlerle ilgili bilgi sahibi olmak için sosyal medyayı
kullanıyor (Adrenalin Media, 2016).
%61’i bağımsız çalışmayı seviyor ve yöneticilerinin kendisini
dinlemesini ve değer vermesini istiyor (Leadership Alliance,
2017).
%60’ı yaptıkları işin dünya üzerinde bir etkisi olmasını istiyor.
(Adrenalin Media, 2016).

•
•

Z kuşağının ortalama dikkat süreleri 8 saniye (Media Kix, 2018).
Z kuşağı öğrenciler pasif biçimde ders dinleyip, bilgilerin sınav
için ezberlendiği bir eğitimi kabul etmiyorlar; öğrenme sürecinin içine aktif olarak girmeyi tercih ediyorlar (Barnes and Noble College).
Z kuşağının mobil öncelikli bilgilenme tercihleri var. (Linkedin
Learning, 2018).
Z kuşağı çalışanların % 76’sı, bugünün iş gücünde gerekli becerilerin geçmiş nesiller için gereken becerilerden farklı
olduğunu düşünüyor. Benzer şekilde, eğitim ve gelişim yöneticilerinin % 91’i bugünün iş gücünün değişmesi için gerekli
becerilerin değiştiğini kabul ediyor. (LinkedIn Learning, 2018).
Z kuşağının %59’u, bugünkü işlerinin 20 yıl sonra aynı şekilde
var olacağını düşünmüyor. (LinkedIn Learning, 2018).
Z kuşağı öğrenirken daha fazla bağımsızlık tercih ediyor. %43’ü
öğrenirken tamamen kendi kendine yönelik ve bağımsız bir
yaklaşımı tercih ederken, Eğitim ve İnsan Kaynakları yöneticilerinin sadece % 20’si Z kuşağına bu yaklaşımda eğitimler
planladıklarını bildirdi. (Linkedin Learning, 2018).

Eski nesillerin yeni nesilleri değiştirmesi ya da kendine benzetmesi mümkün değildir. Burada eğitmenlere düşen, yeni nesilleri
iyi tanımaktır. Onlarla iletişim kurabilmek için olabildiğince dijital
okuryazar olmak, onların öğrenme tercihlerine uygun deneyimler tasarlamak, onların özellikle güçlü olduğu alanlarda onlardan
öğrenmek ve onların yaratıcı ve girişimci enerjilerinden faydalanmaktır.
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Sonuç
Dijital dönüşüm çağında kurumların yeni yetenek açıkları yaşamaması ve kendilerini geleceğe daha kolay hazırlaması için yetenekleri içeriden geliştirmesi ve çalışanlarının yeni düzene hazırlanmasına yardımcı olması gerekmektedir. Bu noktada teknolojinin
gelişimine ayak uydurmak isteyen kurumlardaki ileri görüşlü eğitim profesyonelleri, ekip liderleri ile daha yakın çalışmalı ve kurumlardaki ekiplerin öngördükleri değişime yönelik, bu çalışmada
anlatılan yeni nesil öğrenme trendlerini kapsayan eğitim programları tasarlamalı ve organizasyonlarını, süreçlerini, teknolojilerini ve
becerilerini bu doğrultuda hizalamalıdırlar. Başarılı olacak organizasyonlar, çalışanlar, ortaklar ve müşteriler arasında bilginin aktif
olarak paylaşıldığı bir ‘öğrenme kültürü’ yaratan kurumlardır. Kendini değiştirme ve düzenli olarak geliştirme becerisine sahip olan
kurumlar, hem yetenek açıklarını daha kolay kapatabilirler, hem
de geleceğe daha kolay hazırlanabilirler.

Kaynakça
World Economic Forum. (2018). The Future of Jobs Report 2018.
28 Ağustos 2019 tarihinde http://www3.weforum.org/docs/WEF_
Future_of_Jobs_2018.pdf adresinden erişildi.
Gartner. (2017). 28 Ağustos 2019 tarihinde
https://www.
gartner.com/en/newsroom/press-releases/2017-12-13-gartner-says-by-2020-artificial-intelligence-will-create-more-jobs-than-it-eliminates adresinden erişildi.
Manpower Group. (2018). Talent Shortage Survey. 28 Ağustos
2019 tarihinde https://go.manpowergroup.com/talent-shorta-

ge-2018#thereport adresinden erişildi.
Gartner. (2017). Leading the IoT. 28 Ağustos 2019 tarihinde
https://www.gartner.com/imagesrv/books/iot/iotEbook_digital.
pdf adresinden erişildi.
Lynda. (2018). Benefits of Mobile Learning. 28 Ağustos 2019 tarihinde
https://cdn.lynda.com/cms/asset/text/lyndacom-whitepaper-mobile-learning-benefits-20151245042329.pdf adresinden
erişildi.
PwC. (2017). Bot.Me: A revolutionary partnership How AI is pushing
man and machine closer together. 28 Ağustos 2019 tarihinde https://www.pwc.in/assets/pdfs/consulting/digital-enablement-advisory1/pwc-botme-booklet.pdf adresinden erişildi.
TEGEP Kurumsal Eğitim Araştırması. (2018). 28 Ağustos 2019 tarihinde http://www.tegep.org/tegep/eep/Specific/TEGEP/Upload/
TEGEPKurumsalEgitimArastirmasiRaporu_YoneticiOzeti_2018.pdf
adresinden erişildi.
Ünsal Ersin, Kocaoğlu Ömer. (2108). Blok Zinciri Teknolojisi: Kullanım Alanları, Açık Noktaları ve Gelecek Beklentileri. 28 Ağustos 2019 tarihinde https://dergipark.org.tr/download/article-file/529176 adresinden erişildi.
Dimock, Michael. (2019). Defining generations: Where Millennials
end and Generation Z begins. 28 Ağustos 2019 tarihinde https://
www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/ adresinden erişildi.

162

TEKNOLOJİ RAPORU

Erdem Şekeroğlu

SAP Türkiye Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Bugünü ve Geleceği
Bir Arada Düşünmenin
Yolu: Akıllı İşletme
Olmak

nomiye geçişte yeni iş modelleri kurmak, daha sürdürülebilir, dayanıklı ve çevik olmak durumundayız. Avrupa, “Yeşil Mutabakat”
ile düşük karbonlu ekonomiye geçişe hazırlanırken Türkiye’de de
birçok sektör bu geçişten etkilenecek. Bu dönüşüme uyum sağlamak, iş süreçlerini daha verimli yönetmek ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi yeni uygulamalardan en az düzeyde etkilenmek için artık
dijital dönüşüm yetmiyor, akıllı işletmelere dönüşmek gerekiyor.
Çünkü bugünü ve geleceği bir arada düşünmemiz gerekiyor. Yarın
nereye gitmek istediğimizi hayal edip bu yolun taşlarını bugünden

“Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir” diyor M.Ö 535-475 yılları arasında Efes’te yaşamış olan filozof Herakleitos. Evet, değişim
sürekli devam ediyor. Peki, insanoğlu değişimin hızına nasıl ve ne
kadar uyum sağlayabiliyor? 2020 hepimiz için oldukça zorlayıcıydı.
Küresel ekonomik durgunluk, 20. yüzyıldan beri ilk kez bu kadar
yoğun yaşandı. Eş zamanlı olarak iklim krizinin etkileri de bu yıl
içerisinde giderek şiddetlenmeye ve kendini göstermeye devam
etti. Artan afetler, denizlerin kirliliği, plastik atıklar gibi küresel
problemler gezegenimizin geleceğini de tehdit ediyor. Pandemi ve
iklim değişikliği gibi karşılaştığımız zorluklar karşısında daha döngüsel olan dayanıklılık, verimlilik ve sürdürülebilirliğin ön planda
olduğu bir ekonomiye geçiş yaptık. Artık sürdürülebilirliği nasıl iş
yaptığımızın dokusuna dâhil etmenin zamanı geldi. Döngüsel eko-
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döşemeye başlamak başarıyı da beraberinde getirecek.
Akıllanmazsan Küçülürsün!
Günümüz dünyasının basit bir kuralı var: ‘Akıllanmazsan küçülürsün’. Dijital ekonomilerde büyüme potansiyeli yakalamanın yolu
işinizi ve iş yapış şeklinizi bir daha düşünmekten ve hayal etmekten
geçiyor. Biz de SAP olarak, müşterilerimizle birlikte şekillendirdiğimiz akıllı teknolojilerle entegre, uçtan uça çözüm ve uygulamalarımızla işin doğasını değiştiriyoruz ve müşterilerimizin ‘Akıllı İşletmeler’ konseptimizin sunduklarının keyfini çıkarmasını istiyoruz.
SAP, dijital dönüşümün tam kalbinde yer alan bir şirket. Yaklaşık
50 yıldır insan, süreç ve teknolojiyi buluşturuyoruz. Türkiye’de her
sektörden ve ölçekten 1500’ün üzerinde kurum iş süreçlerini SAP
yazılımları ile yönetiyor. Dolayısı ile bütüncül resmi görebiliyoruz.
Müşterilerimize tavsiye ettiğimiz formül ise ‘Hisset, öğren ve aksiyon al’. Çünkü önümüzdeki göstergeler artık anlamını yitirdi. Döngüsel ekonomiye geçişte yeni iş modelleri kurmak, sürdürülebilir,
dayanıklı ve çevik olmak zorundayız. Tüm bunları ise iş süreçlerimize başta bulut bilişim olmak üzere öğrenen makineler, yapay
zekâ, nesnelerin interneti gibi yeni teknolojileri adapte ederek sağlayabiliriz.
Bulut bilişim, sağladığı altyapı ve “Kullandıkça Öde” , “Kapasiteyi
Ölçekle” gibi özellikleri ile iş dünyasının ihtiyaçlarına kapsamlı bir
şekilde cevap veriyor. Dijitalleşmenin tetikleyici faktörleri arasında
operasyonel mükemmellik, daha iyi rekabet edebilmek ve daha
kârlı olabilmek var. Bunları en hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirebilmek için bulut teknolojilerinin sunduğu yetkinliklerin başka

bir alternatifi bulunmuyor. IDC ile gerçekleştirdiğimiz son araştırmamız da bulut teknolojilerinin artık şirketlerin ihtiyaç listesinde
ilk sırada yer aldığını çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye’nin
üst düzey Bilgi Teknolojileri yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilen araştırmaya göre, CIO’ların yüzde 64’ü daha iyi ölçeklenebilir
bir ortam ihtiyacı, yüzde 63’ü ise daha fazla esneklik sağlaması nedeniyle kurum verilerini bulutta tutuyor veya bulutu değerlendiriyor. SAP olarak müşterilerimize 100’den fazla bulut çözümü sunuyoruz; bulutun bağlan-kullan mantığı ile sağladığı kolaylığı tüm
kurumlara yaşatabilmek amacıyla “RISE with SAP” yeni iş birliği
modelimizi 2021 yılı Şubat ayında duyurduk.
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nu, müşterilerimize her iş sürecinin 360 derecelik bir görünümünü
sunmak için standartlaştırılmış süreç KPI’larını, geniş kıyaslama
verilerini, kullanıcı davranışı ve müşteri deneyimi analizlerini bir
araya getiriyor. Signavio’yu SAP’nin İş Süreçleri Zekâsı birimiyle
birleştirmek, şirketlerin iş süreçlerini hızlı bir şekilde anlamalarına,
iyileştirmelerine, dönüştürmelerine ve büyük ölçekte yönetmelerine yardımcı olmak için SAP’nin kapasitesini de güçlendiriyor. Bu
güç birliği, müşterilerimizin rekabet avantajı elde etmek için ihtiyaç duyduklarını sağlayan uçtan uca bir iş süreci dönüşüm paketi
oluşturuyor.

Bağlan-Kullan Kolaylığı: RISE with SAP
İş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik hazırladığımız ve bir servis
olarak sunduğumuz RISE with SAP iş birliği modelinde S/4HANA
Bulut ERP (S/4HANA Cloud ERP ) çözümümüzle birlikte tüm entegrasyonu tek bir pakette sağlıyoruz. Bugün tam anlamıyla bir
akıllı işletme dönüşümü için RISE with SAP modeli müşterilerimize
ihtiyaçları olan tüm kaynakları “bağlan-kullan” kolaylığı ile sunuyor. Tamamen ölçeklenebilir RISE with SAP iş birliği modelimiz ile
kurumlara iş uygulamalarını buluta taşımanın en hızlı ve verimli
yolunu sunuyor, uçtan uca entegre süreçler sayesinde görünürlük,
odaklanabilme ve çeviklik kazandırıyoruz.

Özetle, küresel ekonomideki dalgalanmalar, küresel ısınma gibi
problemler ve devam eden pandemi, işletmeleri yaşanan değişimle hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde başa çıkmak durumunda bırakıyor. Bu süreçte de SAP olarak değişen ihtiyaçlara göre geliştirdiğimiz teknolojilerimiz ve çözümlerimizle şirketlerin dijitalleşme
yolculuklarında yanlarında yer almaya devam edeceğiz.

İş Süreçleri Zekâsı, RISE with SAP paketinin önemli bir parçası.
2021 yılının ilk aylarında SAP’nin bünyesine kattığı iş süreci otomasyonu Signavio, SAP’nin mevcut İş Süreçleri Zekâsı yazılımını
mükemmel bir şekilde tamamlıyor. SAP ve Signavio kombinasyo-
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Softtech Platform Bazlı Çözümler Ürün Yöneticisi

Teknoloji Çiftçiyi
Örümcek Ağından
Kurtaracak mı?

Merkezi hükümetler, uluslararası organizasyonlar ve tarım sektöründe faaliyet gösteren tüm ekonomik aktörler bu değişimin çevre, iklim ve ona bağlı topluluklar üzerindeki etkisini iyileştirmek ve
sınırlı doğal kaynakların daha iyi yönetilmesini sağlamak için birlikte hareket etmek zorundadır.

Tüketim alışkanlıkları, nüfus artışı ve gelir artışının etkisiyle gıdaya
olan talebin 2050 yılına kadar %50’lik bir artışla sonuçlanacağı tahmin ediliyor. Gıdaya olan erişimin insan varlığının dünya üstündeki sürdürülebilirliğinin merkezinde olduğu gerçeği, bunu her gün
üstüne düşünülmesi gereken bir sorun haline getiriyor. Bu temel
sorunun ötesinde tüm dünyada 1,1 milyar kişiye istihdam ve gelir
sağlaması ile tarım, temel ekonomik faaliyet alanlarından biridir.

Bu noktada temel hedef, ortaya çıkması beklenen “gıda açığının”
ve “sınırlı kaynakların” en verimli şekilde kullanılarak karşılanması
ve “sosyal ve çevresel” etkilerin iyileştirilmesi olmalıdır.
Bütün bu zincirde ilk halka olan tarım faaliyetleri ve bu faaliyetleri
yerine getiren çiftçilerin ekonomik sürdürülebilirliği, bu çerçevede
çözümlenmesi gereken bir sorundur. Önemli bir tarım ülkesi olan
Türkiye’de çiftçiler, girdi maliyetleri nedeniyle ürettiğinin karşılığını
alamama riski ile yaşıyor. Çiftçinin içinde bulunduğu üretime devam etme veya etmeme ikilemine koronavirüs nedeniyle dış pazarlarda oluşabilecek daralma ihtimali de eklendi.
Türkiye’de tarım sektöründe istihdamın son 10 yıl içinde daraldığı
da gözlemleniyor. SGK istatistiklerine göre kayıtlı çiftçi sayısında
2008’den bu yana 541 bin 600 azalma gerçekleşti, bu da yüzde
48’lik düşüşe karşılık geliyor. Düşüşün özellikle 2011’den sonra hız-
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landığı görülüyor.
TÜİK verilerine göre tarım sektöründe istihdam edilen kişi sayısı
ise 2002’de 7 milyon 458 bin kişiyken, 2020 Şubat ayı itibariyle 4
milyon 157 bin kişiye geriledi. Bu da son 18 yılda 3 milyon 301 bin
daha az tarım çalışanı anlamına geliyor. Tarım sektöründe istihdam edilen kişi sayısının yüzde 44 azaldığı ortaya çıkıyor.
Tarımda istihdamın azalmasının yanı sıra Türkiye’de ekimi yapılan
alanda da bir azalma olduğu görülüyor. 2002’de 26 milyon 579 bin
hektar olan tarım arazisi, 2020’de 23 milyon 136 bin hektara kadar
düştü. Buna göre tarım alanları 18 senede yüzde 12,9 azaldı.
Dünyada tüketici davranışları ile birlikte gıdada beklenen talep
artışı, sadece miktar anlamında değil, çeşitlilik ve farklı beslenme
kalıplarının benimsenmesi ile daha doğru beslenme ihtiyaçlarının
önceliklenmesi yönündeki talep artışını da birlikte getirmektedir.

Nüfus artışı ile birlikte gelen daha fazla talep, sınırlı kaynakların
daha etkin kullanılması yönünde bir baskı yaratırken, değişen tüketici davranışları ise iyi tarım uygulamaları, çevre dostu üretim,
sürdürülebilirlik temelli yaklaşımları arıyor ve ödüllendiriyor.
Buna karşılık temel tarım faaliyetleri çiftçilere ekonomik olarak
yetmiyor. Bunu tarım sektöründeki istihdam düşüşü ile birlikte ekimi yapılan alandaki azalma üstünden görebiliyoruz. Tarımsal üretimde istihdam ve bu anlamda çiftçilerin ekonomik faaliyetlerinin
sürdürülebilirliği önemli bir sorun olarak öne çıkıyor.
Çiftçilerin piyasa mekanizması içinde ekonomik olarak yeterli gelir
elde edebilecek şekilde var olabilmesi ve değişen tüketici tercihlerine cevap verebilmeleri halihazırda karşı karşıya oldukları ve önümüzdeki süreçte de karşı karşıya olacakları sorunun özeti olarak
görülebilir.
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KKB tarafından 2020 yılında yapılan Tarımsal Görünüm saha araştırmasına bakıldığında Nicholas Kaldor’un 1934 yılında, daha sonra örümcek ağı teorisi olarak anılacak olan, özellikle tarım piyasasında çiftçilerin bir önceki yılı baz aldığı varsayımını doğruluyor.

Çiftçilerin üretimden sonra yaşadıkları sorunlara ilişkin dağılıma
baktığımızda piyasa fiyatının beklentinin altında oluşması, alıcı
ve/veya güvenilir alıcı bulunamaması ile nakit akışına ilişkin problemlerin öne çıktığı görülüyor.

Çiftçilerin Üretimden Sonra Yaşadıkları Sorunların
Çiftçi Sayısına Oranı

Çiftçilerin çok küçük bir bölümü üretime geçmeden önce sözleşmeli üretim ve/veya devlet desteğini göz önünde bulundurarak
hareket ediyor. Bu tablo özetle çiftçinin klasik üretim anlayışının
dışına çıkamadığını gösteriyor.

Umduğum fiyata satamıyorum

%78
%23

Alıcı bulmak zor / az

%59
%36

Alışı çok, satışı hızlı olanı tercih
ediyorum

%20

Alıcısı/satış yeri yakın olan
ürünü üretiyorum

%19
%13

Az su isteyen/kuraklığa uygun
olanı tercih ediyorum

%18

Devletin verdiği desteklemeye
göre seçiyorum

%18

%13
%18

%5
%7
%4
%1

2020

2019

Sözleşmeli tarım, bütün soruların cevabı olmamakla birlikte çiftçilerin dile getirdiği sorunların bir kısmına çare olabilir. Bunu deneyimleyen çiftçilerin memnuniyet oranı ise oldukça yüksek.

%21
%11

Üretim masrafı az olan ürün
tercih ediyorum

Çevremdekilerin tavsiye ettiği
ürünü üretiyorum

Diğer

%31
%28

Gelecek yıl fiyatı yükselecek
ürünü seçiyorum

Diğer

Nakliyede zorlanıyorum

%35
%40

Hayvanlarımın yem olarak
yiyeceğini üretiyorum

Sözleşmeli üretim
yapabildiğimi seçiyorum

Ürün param geç ödeniyor

%26

Fiyatı iyi olanı üretiyorum

%13
%9

Depolama imkanım yok

%42

%29

%22 %22
%27 %27

Alıcı var, ama güvenilir alıcı bulmak zor

Önceden bildiğim/alıştığım
ürünü üretiyorum

%89

Sözleşmeli Üretim Yapan Çiftçiler ve
Bu Üretimden Memnuniyet Seviyeleri
EVET

%11
%8

%9

%20
%80

HAYIR

%10

%91

%3
%3
%2

HAYIR
%9

%69
%61

EVET

%9

2020

%19

%30
2020

2019
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Tarlada başlayan üretim bütün zincirin ilk noktasıdır. Üretim sürecinin bu ilk noktasının sürecin geri kalanı ile olan bağlarının kuvvetlendirilmesi, yeni bağlar kurulması ve pasif bir pozisyondan
daha aktif bir role geçirilmesi, çiftçinin ürünün piyasa değerinin artırması ve değişen taleplere cevap vermesi için bir fırsat sunacaktır.
Çiftçilerin ürünlerini satabilecekleri büyük tarım işletmeleri ile büyük tarım işletmelerinin ham madde temin ettiği endüstriyel üreticiler ile ve tüketiciler ile bağ kurması ve bu bağlar ile üretimlerine
yeni pazarlar ve finansman kaynakları yaratmasının önünü teknoloji ile açmak mümkün.
Dijitalleşme ile çiftçilerin üretim kararı aldığı andan itibaren paydaşları ile ekonomik ilişkiler kurabilmesi ve bu ilişkilerin şeffaf
biçimde izlenebilir olması sağlanabilir. Çiftçilerin üretime karar
verme sürecinde erişebilecekleri bilginin geçmiş deneyimlerinin
veya bir önceki yılın piyasa fiyatının ötesine geçmeye başlaması ile
zenginleştirilmesi en önemli kazanımlardan biri olacaktır.

Türkiye’de tarımsal üretimin çok büyük bir bölümü aile işletmeleridir ve 500 dekar üstünde faaliyet gösteren işletme sayısı toplamın
%11’idir. İşletmelerin %48’inin arazi büyüklüğü 100 dekarın altındadır. 2014 yılında 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı
Kanunu ile Türkiye’de asgari yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri
150-175 dekar arası olarak belirlenmiştir.
İyi tarım uygulamaları ile ürünlerin tarlalardan mağazalara ve oradan da hayatımıza girdiği tüm süreci şeffaflaştırmak tüketiciler
nezdinde artan bir talep ve büyük tarım işletmeleri ve endüstri
oyuncularının bu yönde yatırımlarının olduğunu görüyoruz.
Öte yandan 2020 yılında yayımlı Multi-Science Journal’de yayımlanan makalede, tarım ile ilgili kullanımda olan ücretli ve ücretsiz
uygulamaların 2018 yılına ilişkin dağılımları aşağıdaki gibidir.
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ABD, Brezilya, Hindistan ve diğer ülkeler için 2015 ve 2018 yıllarında tarım kategorisi başına uygulama yüzdesi
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Çiftçilerin ekonomik birer aktör olarak karar verebilmelerine olanak sağlayacak teknolojiyi, piyasa mekanizması gerçekliğinde
kendilerinin finanse edebilmeleri çok olası görünmüyor. Ancak bu
noktada küresel ölçekte bir açık olduğu da aşikardır.


  




  




  





Bu uygulamaların konularına göre dağılımına ilişkin istatistikler ise
yukarıdaki gibidir. Çoğu uygulama süreli yayınlar/dergiler ve pazar bilgileriyle ilgili olsa da çiftlik yönetimi, zararlılar ve hastalıklar,
hassas tarım ve teknik yardım ile ilgili uygulamaların yaygınlığı da
gözlemlenebilmektedir.

Mesele bu açığı kimin kapatacağındadır.
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Kaynakça
Global trends in apps for agriculture, Multi-Science Journal, 3(1):
16-20. 2020, Barbosa et al.
Türkiye Tarımsal Görünüm Saha Araştırması 2019, KKB
Türkiye Tarımsal Görünüm Saha Araştırması 2020, KKB
Agribusiness Sector Strategy 2019 – 2023, EBRD
Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2019, OECD
Bitkisel Üretim Verileri 2020, Tarım ve Orman Bakanlığı
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Softtech Müşteri Deneyimi Kıdemli Uzmanı

Geleceğin Deneyimi
Hayatımızın her alanında alışkanlıklarımızı değiştiren, ezberlerimizi bozan en önemli etken teknolojik gelişmeler. Geldiğimiz noktada, teknoloji dediğimizde etki alanını tarifleyebilmek için yapay
zeka mı, artırılmış gerçeklik mi, sanal gerçeklik mi olduğunu tanımlama ihtiyacı duyuyoruz. Her alanda olduğu gibi müşteri deneyimi
alanının da geleceğini konuşurken, teknoloji bağımsız bir dünya
çizmek mümkün görünmüyor. Bununla birlikte teknoloji ne kadar
gelişirse gelişsin müşteri deneyiminin özünde hala “müşteri ve
marka arasındaki etkileşim” yer alıyor. Teknoloji ise bu etkileşimi

bir üst seviyeye taşımada, müşteriler için benzersiz deneyimler
yaşatma konusunda profesyonellere yardımcı oluyor ve olmaya
devam edecek.
Markalar için müşterilerine benzersiz deneyimler sunmanın anlamlı bir hedef olduğu kuşkusuz. İyi bir deneyim sunan şirketler
şimdiye dek mevcut müşteri verisini anlamlandırıyor, veriyi şirket
içerisinde uçtan uca akıtıyor -departmanlar arasındaki iletişimde
güncel müşteri verisinin kullanıldığından emin olarak- müşteri ile
etkileşim kanallarını çeşitlendiriyordu.
Zendesk’in raporuna göre gelecekte müşterilerin iyi bir deneyim
beklentisinde; ihtiyacının hızla karşılanması yine birinci sırayı koruyacak. Aynı raporda müşteri verisini iyi yöneten şirketler diğer şirketlere göre müşterilerinin ihtiyaçlarını 36 kat daha hızlı karşılıyor.
Bununla birlikte rakamlar gösteriyor ki, müşteriler için kişisel verilerinin korunması ve güvende olması hiç olmadığı kadar önemli
olacak. Futurum’un araştırmasına göre tüketicilerin %73’ü verilerinin markalar tarafından nasıl kullanıldığına dair endişe taşıyor. Bu
rakamların ışığında geleceğin deneyiminde verinin korunması ve
müşteride buna dair güven oluşturulması sadık bir müşteri-marka
ilişkisine dair bir ön koşul olacak diyebiliriz.
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nın nerede devreye gireceğinin, müşterinin nerede bir çalışanla etkileşime gireceğinin uçtan uca tasarlanmasından geçiyor. Müşteri
Deneyimi otomasyonunda öncü şirketlerden ActiveCampaign’in
kurucusu ve CEO’su Jason VandeBoom Forbes’daki makalesinde
teknoloji kullanımına dair çarpıcı bir öngörüde bulunuyor: “Yapay
zeka ve benzer teknolojiler müşteri ile marka arasında bir bariyer
olmaktan çıktığı, aksine etkileşimin yolunu açtığı ölçüde rakiplerinizin sizden alamayacağı bir şeye sahip olursunuz: müşteri tarafgirliği.”

Yakın gelecekte müşteri ilişkileri süreçlerinde daha fazla yapay
zeka kullanılacak ya da markalar tüm teknolojik gelişmeleri daha
akıcı, rahat ve kolay bir müşteri deneyimi tasarlamak için kullanacaklar demek bugünkü yaklaşımın devam ettirilmesini temel
alıyor ve geleceğe dair öngörüyü de bu doğrultuda sınırlı tutuyor.
Halbuki geleceğin müşteri deneyimi müşteriler açısından daha kişisel ve unutulmaz olmalı, bunu sağlamak için markalar müşteri
verisini ustalıkla yönetmeli, teknolojinin sunduğu fırsatlardan yararlanmalı.
Markalar teknolojiyi sundukları deneyimi daha fazla otomatikleştirmek yerine farklılaşmak için kullandıklarında fark yaratacaklar,
metalaşma tuzağına düşmeden kişiselleştirilmiş deneyimlerle
müşterilerini hizmetlerinin tüketicisi olmanın ötesinde organizasyonun bir parçası olmaya taşıyacaklar. Bunu sağlamanın yolu ise
deneyimde nereleri müşterinin kendi kontrolüne (self servis: sık
sorulan sorular, diğer kullanıcıların deneyimlerinin paylaşılacağı
alanlar vb...) bırakılacağının, rehber robot (chatbot), yapay zeka-
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Müşteriler uzun zamandır markalardan beklentilerini sektör ya da
alan bağımsız belirliyor. Eğer bir müşteri hızlı tüketim alanında faaliyet gösteren bir marka ile olan deneyiminden memnun kaldıysa
bu deneyimin olumlu yanlarını teknoloji alanında faaliyet gösteren bir marka ile olan deneyiminde de görmek istiyor. Bu beklentiyi karşılamak için markalar sadece kendi rakiplerini değil, müşteri
memnuniyeti yüksek farklı sektörlerdeki iyi örnekleri inceliyor, hedeflerini bu örneklere göre belirliyorlar.
Tam da bu noktadan hareketle Araştırmacı ve Stratejist Dr. Olaf
Herman, müşterinin sadece bir ürünü, hizmeti ya da deneyimi tüketen kişi tanımının yerini, müşterinin markayla birlikte tüm süreçlerin eş sahibi olduğu tanımına bırakacağını öngörüyor. Herman’a
göre müşterinin geri bildirimleri, çalışanlarla etkileşimi, kullanıcı
komünitelerinde yer alması ve bunun gibi birçok süreçle birlikte
müşteri hem organizasyonun bir parçası haline geliyor hem de
inovatif fikirler bu yaklaşımın sonucunda çıkıyor.

sürüyor. İkili, müşterilerden alınan geri bildirimlerin öneminin herkesçe malum olduğunu ancak bu geri bildirimlerin müşterilere yönelik olumlu değişikliklerle sonuçlanacak somut adımlara sebep
olursa anlamlı olacağını savunuyor.
Makalede verimli ilişki yönetiminin ipucu olarak iki tip verinin birlikte ele alınması gerektiğinin altı çiziliyor. Bunlardan biri müşterinin marka ile etkileşimine dair hissiyatını, düşüncesinin ölçüldüğü
deneyim verisi, diğeri ise müşterinin satın alma ya da kullanım
alışkanlıklarının, tercihlerinin görülebildiği operasyonel veriler. Ya-

Aynı sohbette Peppers&Rogers Group’un kurucu ortağı Don Peppers: “Gelecekte müşterilerin markalardan beklentisi insani yönlerini daha fazla ortaya koymaları yönünde olacak. Eski pazarlama
yaklaşımında markalar ve onları tanıtan reklamlar her zaman kusursuz evrenler yarattılar, halbuki günümüzde yapılan yanlışlar dakikalar içerisinde sosyal medya üzerinden görünür kılınıyor. Yanlışını ve hatasını kabul ederek sorumluluğu alan ve müşterisini ana
varlığı olarak gören markalar geleceğe hazır olacak.” diyor.
Deneyim yönetimi, veri analizi ve strateji alanında görev yapan
Sarah Alio ve Isballe Zdatny ise deneyimin geleceğinin yüksek anket skor hedeflemelerinde değil, ilişki yönetiminde olduğunu öne
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zarlara göre, tüm bu veriler bir arada ele alındığında, müşterinin
sesinin dinlenmeye devam edildiği, marka eylemlerini ve geliştirmelerini bu verilere dayandırdığı sürece organizasyonların öngörülü kararlar verme kabiliyetlerini geliştirecekleri dile getiriliyor. Bu
da geleceğin deneyim dünyasında bir markayı diğerlerinden ayıran en önemli değerlerden biri olacak.
Tüm araştırmaların, verilerin ve öngörülerin ışığında, geleceğin deneyimini tasarlarken bu sürece müşterisini dahil eden markaların
farklılaşacağını söyleyebiliriz. Dijital çağda teknolojiyi ve yarattığı
olanakları sonuna kadar kullanan, bununla birlikte yönettiği tüm
veriyi güvende tutarak müşterisinin beklentisine sahip çıkan, müşterisiyle olan ilişkisinde dijitalleşmeyi insani ögelerle zenginleştiren markalar gelecekte sağlam bir yer edinmeye aday görünüyor.
Her önemli konuda olduğu gibi müşteri deneyiminin geleceğine
de bütüncül bakış açısıyla yaklaşmak, yapay zekanın mesleklerimizi elimizden alacağı endişesini bir kenara bırakarak teknolojiyi
büyük veriyi yorumlamada, geçmişe dönük analiz değil geleceğe
yönelik öngörülü tahminlerde bulunmada kullanmak, markaları
diğerlerinden ayrıştıracak konular olarak öne çıkıyor.
Müşterisini merkeze almaktan ziyade organizasyonunun bir parçası olarak gören markalar ise geleceğin deneyimini şekillendirenler
olacak.

Kaynaklar
https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/cxtrends/cx-trends2020-full-report.pdf
https://www.sas.com/content/dam/SAS/documents/marketing-whitepapers-ebooks/third-party-whitepapers/en/futurum-experience-2030-110966.pdf
h tt p s : / / w w w . f o r b e s . c o m / s i t e s / f o r b e s b u s i n e s s c o u n cil/2021/03/15/five-predictions-for-the-future-of-customer-experience/?sh=2932e18ce3ad
https://www.ttec.com/articles/future-customer-experience
https://www.forbes.com/sites/sap/2021/08/19/the-future-of-customer-experience-is-about-managing-relationships-not-chasing-scores/?sh=17671c856a28
https://www.forbes.com/sites/sap/2021/08/19/the-future-of-customer-experience-is-about-managing-relationships-not-chasing-scores/?sh=17671c856a28
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Softtech Ürün Portföy Yöneticisi

Yeşil, Dijital ve Amaç
Odaklı Girişimler

çok paydaşın ortak paydada buluştukları 17 adet kalkınma hedefi
doğrultusunda benimsediğimiz iş modellerini, yönetim, üretim ve
tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmek üzere geliştirilen teknolojiler gitgide farklı alanlarda hayatımıza dahil oluyor.

Neyse ki GreenTech denilince artık akla yalnızca güneş panelleri
ve rüzgar türbinleri gelmiyor. Endüstriyelleşme ve büyüme odaklı
sosyo-ekonomik gerçekliğimizin en büyük negatif dışsallığı, her ne
kadar fosil enerji kaynaklı olsa da, üretim ve tüketim zincirinin her
noktasında aldığımız her kararla etki yaratıyoruz.

Bu teknolojik ve amaç odaklı sosyal girişimlerden birkaçını 17
Adet Sürdürülebilir Kalkınma Amacı merceğiyle inceleyerek sizlerle paylaşmak istedik.

Hangi ürünü, hangi ham maddeyle, nereden ve kimden temin
ederek, hangi prosesle, hangi teknolojiyle üretip paketlediğimiz,
prosesin ürün harici çıktılarını nasıl değerlendirdiğimiz, nereye ve
nasıl taşıdığımız, hangi ürünü satın aldığımız, ne kadar kullandığımız ve nihayet nasıl elden çıkardığımız bile, o hepimizin bol bol
konuşmaya başladığı küresel ısınmaya, iklim krizine ve bozulan
ekonomik dengeye olan negatif ya da pozitif katkımızı belirliyor
aslında.
Birleşmiş Milletler’in uzun yıllardır yürüttüğü çalışmalarla liderler,
iş dünyası, akademi, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere bir-
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Dr. Fiona Edwards, PhD çalışmaları sırasında odaklandığı bu karmaşık sebep-sonuç ilişki yumağını anlamlı sonuçlara dönüştürmek üzere Nesnelerin İnterneti - IoT ve Yapay Zeka- AI teknolojilerinden faydalanabileceğini düşünerek bir yolculuğa çıkıyor ve
2017’de kurucusu ve halen CEO’su olduğu Apis Protect girişimini
başlatıyor.

“Bee”-ing Green



Uzun yıllardır arıcılık ve arı popülasyonunun azalmasının birçok
türün devamlılığı ve tüm ekosistem için zincirleme olarak tehdit
oluşturacağını duymayanımız kalmamıştır. Birleşmiş Milletler Gıda
ve Tarım Örgütü FAO, tahmin ve verilerine göre dünya çapında gıda
ihtiyacını karşılayan besinlerin %90’ını oluşturan en önemli ekinlerin %71’i tozlaşma (polenleşme) ile türünü devam ettirebiliyorken
birçok ülkede arıcılar her yıl %50’ye yakın oranlarda arı kolonilerini
kaybedebiliyor.
Bu konuda yaşanan kayıp ve endişelerin önemli bir sebebi de geleneksel arıcılık bilgi ve yöntemlerinin, iklim ve ekosistem değişiklikleri karşısında çaresiz kalması, hızla değişen faktörlerin ve bu
faktörlerden hangisinin ne yönde etki yarattığının kolaylıkla anlaşılamaması olarak gösteriliyor.

Apis Protect, arı kovanlarına yerleştirilen sensörlerle, ısı, nem, CO2,
ses ve hareket değişimlerini algılayarak verileri topluyor, analiz
ediyor ve uzaktan monitör edilebilen uygulaması aracılığıyla arıcıları doğru zamanda, doğru kovana, doğru bakımı yapmaları konusunda yönlendirerek, hem verimlilik sağlıyor hem de kolonilerin
kaybı riskini azaltıyor.
Örneğin polenleşme döneminde dayanıklı kovanların öncelikli
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olarak taşınması verimlilik artışı ve taşıma maliyetlerinde %25 tasarrufa olanak sağlıyor.

Xiaohuanggou
Çin Nüfusunun Atık Yönetimine Soyunmak

Bugüne kadar toplamda 3,6M USD tohum yatırımı alan ApisProtect’i, Finistere Ventures, Atlantic Bridge Capital, Radicle Growth, the
Yield Lab ve Enterprise Ireland gibi yatırımcılar desteklerken, Dr.
Fiona Edwards, 2021 Forbes Europe’s 30 Under 30 list - Manufacturing and Industry Category – “Creating the products, methods and
materials of tomorrow” yani 2021 Forbes 30 yaş altı 30 – Üretim ve
Endüstri – Yarının ürün, metot ve materyallerini yaratmak dalında
ödüle layık görülmüş.
Sadece şehirlerde ölçümlenebilen 250 milyon tona yakın katı atık
üretimi ile Çin, geri dönüşüm alanında oldukça zorlu bir örnek olsa
gerek. Tüketicilerin doğru ayrıştırma ve atık imhasına katılımını
sağlamak üzere teşvik ve oyunlaştırma üzerine kurgulanan bu girişim, hayli zorlu bir başlangıcın ardından 2019 yılında tüm şirket ve
bireylerin zorunlu katılımını gerektiren yaptırımlarla birlikte şimdiye kadar 41 şehre yerleşmeyi başarmış.
En yoğun nüfuslu şehirlerden başlanarak yerleştirilen her bir Xiaohuanggou istasyonu, 6 adet farklı atık ünitesi ile kullanıcıların
QR kod okutarak, kağıt, tekstil, metal, plastik, cam gibi atıkları beslemelerinin ardından, ağırlık ölçme ve materyal tanıma işlemi ile
hediye puanının hesaplanması ve anında kullanıcı hesabına yüklenmesini sağlıyor.
12.000’den fazla akıllı atık ayırma ve geri dönüşüm makinesi, 6 milyon kayıtlı kullanıcı ile 12 milyon haneyi kapsayan oluşum, kayıtlı



kullanıcılarına doğru sınıflandırma eğitimi, akıllı yönlendirme, biriken puanlarla alışveriş, bağış ya da uygulama içerisinde yer alan
sanal evcil hayvanların beslenmesi gibi özellikler, adresten taşınması zor atıkların toplanması gibi hizmetler sunuyor. İş modeli ayrıca akıllı makinelerden atık toplama ve transfer için reklam gelirlerinin de paylaşıldığı bir franchising sistemi geliştirmiş.
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Peki ya Toprak, Su, Verimli Ziraat? Çiftçi Emeğinin Hakettiği Değeri Görmesi?
İmece Mobil
Çiftçi için Çalışan Teknoloji

Toplanan atıkların tekrar kullanılabilirliği ve geri dönüşümü için
tasarlanan yazılım destekli sistemler, Nesnelerin İnterneti – IoT, Big
Data, Yapay Zeka- AI gibi teknolojiler yardımıyla bir kullanıcı için
ömrünü tamamlamış ürünün, giyilebilir tekstil ise farklı kullanıcı ve
ülkelere ulaştırılması, tekrar kullanılamayacak ürün ve parçaların
yeniden üretim girdilerine dönüşmesi gibi çözümlerle döngüsel
ekonomiye fayda sağlamaya devam ediyor.
Bireyler ve kurumların da katılabileceği “Chief Carbon Reduction
Officer Challenge”, “Karbon Azaltma Başkanı Yarışması” gibi yaratıcı kampanya ve teşvik uygulamaları, adaptasyonu arttırmayı hedefliyor.


Küçük Sarı Köpek anlamına gelen “Xiaohuanggou” 2017 yılında
Zhongzhi Enterprise Group tarafından 1,1 Milyar Yuan yatırımla
desteklenerek kurulmuş Xiao Huang Gou Environmental Technology Company olarak faaliyet gösteren ve atık yönetimine dair inovatif özellikler ve ortaklıklar geliştirmeye devam eden bir girişim.

Her ne kadar tüm dünya için geçerli olsa da tarım, Türkiye’nin sürdürülebilirlik alanında en öncelikli ve en zorlu odak alanlarının başında geliyor. Toprağı verimli, canlı ve sağlıklı tutmak, suyu akıllıca
kullanmak, dozunda gübreleme, doğru zamanda doğru yöntem-
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İmece Mobil’in iş modeli ayrıca girdi maliyetlerini düşürmek üzere güvenilir tedarikçilerden fiyat karşılaştırması ile teklif alınabilen
İmece Bazar, güvenli ödeme alma ve tahsilat takibi, zirai bildirimler, uzmana sor, gelir/gider hesaplama, kampanyalar, tarımsal haberler, hal borsa fiyatları, İmece Kart işlemleri ve TÜRİB Elüs piyasa bilgileri gibi birçok özelliği çiftçinin kullanımına sunuyor.

Kaynaklar
leri kullanarak ekim yapmak, değişen iklim koşullarının getirdiği
risklerle başa çıkmak, tarım ekonomisinin ve tüm gıda zincirinin
sürdürülebilirliği bakımından yüksek karmaşıklıkta problemler barındırıyor.

https://www3.wipo.int/wipogreen/en/news/2021/news_0027.
html
https://apisprotect.com/
https://www.siliconrepublic.com/start-ups/apisprotect-bees-sen-

2019 yılında Softtech bünyesinde hayatına başlayan İmece Mobil,
çiftçilikle uğraşan veya uğraşmak isteyen herkesin teknolojinin
tüm imkanlarından faydalanmasını sağladığı dijital tarım platformu olmayı misyon edinmiş, bu misyonu global ölçeğe taşımak
üzere teknoloji ve iş modelini farklı coğrafyalarda da uygulanabilirlik vizyonuyla tasarlamış bir girişim.
150.000’e yakın kullanıcı, 60.000’in üzerinde kayıtlı bahçe/tarla,
9.000’e yakın hayvansal üretim tesisi ile İmece Mobil, çiftçiye arazi
ve ürün bilgilerini kolaylıkla tanıtarak gübreleme, sulama, hava durumu, ürüne özgü bildirimler ve uydu servisi ile Bitki Sağlığı (NDVI),
Su Stresi, Kızılötesi Görüntü, Gerçek Uydu Görüntüsü, Sıcaklık Birikim Değeri, Hastalık Birikim Değeri, Bölge Tarlalarına Göre Puanlandırma Değeri gibi sayısız alanda destek oluyor.

sors-earth-day
https://ec.europa.eu/food/plants/pesticides/protection-bees_en
https://www.crunchbase.com/
https://www.xhg.com/about.html
https://www.youtube.com/watch?v=zIvWGWrg9-A
https://kr-asia.com/digitizing-chinas-recycling-efforts-qa-with-xhg-board-secretary-wang-yiru
https://imecemobil.com.tr/?utm_source=isbank
https://www.instagram.com/imecemobil/
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Softtech China CEO

Çin Ekosistemi

İnternet Veri Koruma ve Antitröst Yasaları

Giriş
Pandeminin başlangıç noktası olan Çin, “sıfır vaka politikası” çerçevesindeki sert tedbirlere rağmen 2020 yılını büyümeyle (+%2,3
GDP) kapatan tek büyük ekonomi oldu. Dünya’nın kalanı bu yazı
yazıldığı sırada hala korona virüsün sosyal ve ekonomik etkileri ile
boğuşurken, Çin sınırları içerisinde 2020 Mayıs ayında hayat normale dönmüş durumdaydı. Pandemi dönemini başarıyla atlatan
Çinli teknoloji şirketlerini, pandemi sonrası dönem olan 2021 yılında ise bambaşka bir mücadele bekliyordu.
Devlet politikalarıyla da desteklenen son yıllardaki inovasyon ve hızlı büyüme dönemi yerini, internet ve veri koruma kapsamında gelen
düzenlemelere ve ticari/jeopolitik gerilimlerin olduğu yeni dünya
düzenine bıraktı. Bu da Çinli teknoloji şirketlerinin bu yeni döneme
hızlı bir şekilde adapte olmalarının gerekliliğini, aksi durumda ekosistemden yok olmaları tehdidini de beraberinde getirdi.

2021 İnternet Raporu verilerine göre 989 milyon internet kullanıcısının olduğu ve bunların neredeyse tamamının mobil kullanıma
geçtiği Çin’de; finanstan perakende sektörüne, eğitimden sağlık
endüstrisine kadar tüm servisler artık dijital kanallardan sunuluyor. Bu da muazzam büyüklükte dijital kullanıcı verisi anlamına
geliyor. Büyük verinin yarattığı tehdide karşılık Çin Sanayi ve Bilgi
Teknolojileri Bakanlığı, tarihte ilk defa bu kadar kapsamlı bir şekilde, ulusal güvenlik ve kişisel verilerin korunması üzerine iki farklı
düzenlemeyi uygulamaya geçirdi. Bunlardan ilki olan ve 1 Eylül
2021 itibarıyla yürürlüğe giren, Veri Güvenliği Kanunu (DSL) ile
ulusal güvenliği gözetecek şekilde hassas verilerin ülke içerisindeki veri merkezlerinde saklanması, yurt dışına veri aktarımının Pekin’in onayına tabi bir şekilde yapılması amaçlanmakta. İlk yasanın hemen ardından 1 Kasım 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren
Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu (PIPL) ile de Batı’daki GDPR
düzenlemelerine benzer şekilde, kişilerin verilerinin saklanması ve
işlenmesi prosedürlerine bazı düzenlemeler ve kısıtlamalar getirildi. Peki, Çin’in internet kullanıcılarının veri mahremiyetlerine ve
ülkenin ulusal güvenlik çıkarlarına hizmet eden bu yasaların internet şirketlerine etkisi ne oldu? İlk örnek olarak, Çin’de 400’den
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Çin'in tröst karşıtı adımlarının ve seçili büyük teknoloji şirketlerinin hisse değeri performanslarının zaman çizelgesi
10 Kasım 2020:
Çin, internet şirketleri
arasında rekabet karşıtı
uygulamaları tanımlayan
ilk tröst karşıtı yönerge
taslağını yayınladı.

14 Kasım 2020:
Alibaba ve Tencent'in
bağlı ortaklarının her
birine, daha küçük
rakipleri satın
aldıklarını
açıklamadıkları için
500.000 CNY (76.000
USD) ceza kesildi. Bu,
internet şirketleri için
bir ilkti.

24 Aralık 2020:
Alibaba'ya tekelci
uygulamaları olduğu
iddiasıyla soruşturma
başlatıldı.
Alibaba, JD.com ve
Vipshop'a e-ticaret
platformlarında
fiyatlandırma
düzensizlikleri olduğu
gerekçesiyle 500.000
CNY ceza kesildi.

240

7 Şubat 2021:
Çin, tröst karşıtı
yönergesinin son
halini yayınladı.

3 Mart 2021:
Toplu grup alımına
dahil olan teknoloji
devlerinin her
birine, fiyat kırma
8 Şubat 2021:
gerekçesiyle 1,5
Vipshop, haksız
rekabet gerekçesiyle milyon CNY (232.000
3 milyon CNY cezaya USD) ceza kesildi.
12 Mart 2021:
çarptırıldı.
12 teknoloji
şirketine, satın
alımları
bildirmedikleri
gerekçesiyle şirket
başına 500.00 CNY
ceza kesildi.

10 Nisan 2021:
Alibaba, satıcılara "zorunlu
münhasırlık" kuralları dayattığı
için 18,2 milyar CNY (2,8 milyar
USD) tutarında rekor bir cezaya
çarptırıldı.
13 Nisan 2021:
34 teknoloji şirketine kendi
denetimlerini yürütme emri verildi.

2 Kasım 2020=100

220
200

26 Nisan 2021:
Meituan'a tekelci
uygulamaları gerekçesiyle
soruşturma başlatıldı.
30 Nisan 2021:
On internet şirketi, satın
alımları ve yeni ortak
girişimleri bildirmedikleri için
şirket başına 500.000 CNY
cezaya çarptırıldı.

17 Haziran 2021:
Çin'in, 2021'de
ABD'deki en
büyük halka arza
hazırlanan Didi
Chuxing hakkında
tröste karşı
soruşturma
başlattığı
bildirildi.

7 Temmuz 2021:
Son on yıl içerisinde şirket birleşmelerinde
düzensizlikler olduğu gerekçesiyle 22 teknoloji
şirketine daha şirket başına 500.000 CNY ceza
kesildi.
10 Temmuz 2021:
Çin'in düzenleyici kurumu, Çin'in en büyük iki
video oyunu canlı yayın platformu olan ve her ikisi
de Tencent tarafından desteklenen Huya ve
Douyu'nun birleşmesini engelledi.
13 Temmuz 2021:
Öte yandan, Tencent'in arama motoru Sogou'yu
satın alma teklifine üç gün sonra yeşil ışık yakıldı.
14 Temmuz 2021:
Tencent'in global müzik şirketleriyle
bağlayıcı müzik lisansı anlaşmalarını
sonlandırması emri verildi ve şirket, tröst
karşıtı düzenleyiciler tarafından 500.000 CNY
cezaya çarptırıldı.
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fazla şehirde 550 milyon kişi tarafından kullanılan popüler taksi ve
araç paylaşım uygulaması Didi Chuxing ve ona bağlı 25 farklı mobil
uygulama, Çin’deki uygulama marketlerinden kaldırıldı. Gerekçe
olarak da uygulamanın topladığı, kullanıcıların kimlik bilgileriyle
ilişkili gerçek zamanlı lokasyon verilerinin yarattığı veri mahremiyeti gösterildi. Didi’nin ABD borsalarında halka arz edilmiş bir şirket olması, bu teknoloji devinin sakladığı ve ürettiği verilerin Pekin
nezdinde ulusal güvenlik endişesi yaratan dijital varlıklar olarak
konumlanmasındaki temel sebeplerden biri oldu.

Mayıs ʻ21

Haziran ʻ21

Temmuz ʻ21

Ağustos ʻ21

Sıkılaştırılan düzenlemelerden bir diğeri de “Big Tech” şirketlerinin
piyasa gücünü kötüye kullanmasını önlemek için yapılan antitröst
hamlesiydi. Şubat 2021’de son versiyonu yayınlanan antitröst yönergeleri ile Piyasa Düzenleme Devlet İdaresi (SAMR) internet şirketlerinin monopol hale gelen yapılarının önüne geçmek için ciddi
adımlar attı. Bu kapsamda, Alibaba, Tencent, JD.com’un da içerisinde bulunduğu birçok teknoloji şirketine ağır ceza ve yaptırımlar
uygulandı. Alibaba’nın finansal teknoloji firması Ant Financial’ın
halka arzı iptal edildi, ikisi de Tencent destekli olan oyun canlı ya-
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E-ticaret pazar payı

Yemek teslimatı pazar payı
Diğer %2

Diğer

Diğer

%8

%16

%7

%31
%10

Çin'de En Büyük 3: %84
ABD'de en büyük 3: %51

Araç çağırma pazar payı

%56

Çin'de En Büyük 2: %98
ABD'de en büyük 2: %83

%67

%17

Alibaba, satıcıları yalnızca kendi platformlarında mağaza
açmaya ve yalnızca bu platformlardaki kampanyalarda
yer almaya zorladığı için Nisan 2021'de 18,2 milyar CNY
(2,8 milyar USD) para cezasına çarptırıldı.

Çin'de En Büyük 2: %92
ABD'de en büyük 2: %95

%85

Düzenleyiciler, satıcıları yalnızca kendi
platformunda satış yapmaya zorladığı
gerekçesiyle Nisan 2021'de Meituan
hakkında soruşturma başlattı.

yın platformları Huya and Douyu’nun birleşmesi engellendi, E-ticaret endüstrisinin %56’sına hükmeden Alibaba platformundaki
mağazaları promosyonlara katılmaya zorladığı için 18,2 milyar
RMB (2,8 milyar ABD Doları) para cezasına çarptırıldı, eve teslimat
pazarının %76’sına sahip Meituan’a, platformda yer alan Kobi’leri
münhasır olarak sadece kendi platformunda satış yapmaya zorladığı için soruşturma başlatıldı. Ayrıca platformların kasıtlı olarak birbirlerine bağlantı paylaşma özelliğinin olmadığı “walled
gardens” yaklaşımları, farklı segmentteki kullanıcılara sundukları
aynı hizmet ve servislerindeki fiyat farklılıkları ve platform ortağı
Kobi’leri zorladıkları münhasırlık anlaşmaları; internet şirketlerinin
bugüne kadar yaygın olarak kullandıkları ancak artık yeni düzenle-

Haziran 2021'de düzenleyicilerin, ABD'de
planlanan halka arzı öncesinde Didi
Chuxing hakkında haksız rekabet
soruşturması başlattığı bildirildi.

melerle birlikte soruşturma ve cezai yaptırıma tabi olan uygulamalar olarak yerini aldı.

Kripto Para Madenciliği Yasağı
Çin, 2017’den bu yana kripto para birimlerinin oluşturulmasını
ve ticaretini yasa dışı hale getirirken, hükümet 2021 yılına kadar
ülkedeki Bitcoin madenciliği üzerine herhangi bir kısıtlama getirmemişti. Ancak, Mayıs 2021’deki düzenlemeler ile, artık kripto
para (özellikle Bitcoin) madenciliğinin de engelleneceği duyurusu
yapıldı. Düzenlemeler öncesine kadar Dünya’daki Bitcoin madenciliğinin neredeyse ¾’ünü gerçekleştiren Çin’deki madenciler bu
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gelişmeler sonrasında Çin dışına taşınmaya zorlandı.
Kripto para madenciliğinin önüne geçen bu düzenlemelerin gerekçesi olarak öncelikle; madenciliğin yapılması için gereken yüksek
miktardaki bilgisayar işlem gücü ve buna bağlı olarak tüketilen
yüksek enerji nedeniyle karbon salınımına yapılan negatif yöndeki katkı sunuldu. Çin’in 2060 yılına kadar karbon nötr hedefine
ulaşması için bu tip çevresel düzenlemelere ihtiyacı olduğu gerçeği, madenciliğin engellenmesindeki en temel sebeplerden biri.
Diğer sebepler olarak ise; kripto para ekonomisinin kırılganlığı ve
spekülatif yapısı ile merkezi olmayan bu dijital varlıkların sermaye kontrollerini aşma potansiyeli gösterilebilir. Bunlara ek olarak,
merkezi olmayan kripto para ekonomisine karşı bir hamle olarak
beş yıldan uzun süredir Çin Merkez Bankası’nın Çin Dijital Para’sı
üzerinde çalıştığı ve birçok şehirde e-CNY’nin pilot uygulamaya
geçtiği biliniyor. Dolayısıyla Çin’de kripto paralar yerine e-CNY’nin
kuvvetli bir şekilde desteklenmesi ve düzenlemelerin buna uygun
olarak yapılması sürpriz bir gelişme değil.

Çin Marketi’nde Yeni Fırsatlar
Sıkılaşan regülasyonlar, uluslararası ticari gerilimler ve zorlaştırılan
halka arzlar ile önümüzdeki dönemde Çinli şirketlerin denizaşırı
açılımlarında batıdan ziyade Güneydoğu Asya ülkelerini görmek
daha olası. Hala ABD ve Avrupa marketini hedefleyen Çinli firmalar
ise - özellikle yeni nesil e-ticaret girişimleri - Çin karşıtı duygulara
veya “Made in China” ürünleriyle bağlantılı düşük kalite klişesine
kapılmamak için Çin kökenlerini öne çıkarmadan, uluslararası
markalama çalışmaları ile açılımlarını kolaylaştırmaya çalışıyorlar.

Bunun en yeni ve iyi örneği olarak 2021 yılında büyük başarı sağlamış online moda perakendecisi “Shein” uygulaması gösterilebilir.
2015 yılında sona erdirilen tek çocuk politikası ve 2021 yılında izin
verilmeye başlanan üç çocuk sahibi olma düzenlemelerine rağmen, Çin’de yaşlanan bir nüfus söz konusu. Bu da bir fırsat olarak,
artan 60 yaş üzeri nüfusa yönelik ürün ve servislerini beraberinde getiriyor. 989 milyon internet kullanıcısının %11’ini oluşturan
bu kesim, önceki yıllara göre ciddi bir artış eğiliminde ve bu artış önümüzdeki yıllarda da devam edecek gibi görünüyor. “Silver
Economy” diye tabir edilen 60+ yaş üzeri bu kullanıcı kitlesi, Çinli
internet şirketlerinin yeni hedefi konumunda. Yaşça büyük kullanıcılara göre uyarlanmış dijital ürünler (büyük yazı tipleri, basitleştirilmiş tek tık fonksiyonlar vs.), akıllı telefon kullanım kursları, bu
yaş grubuna hitap eden yaşıt “influencer”lar gibi birçok yenilik ile,
teknoloji şirketleri ürünlerini bu hedef kitleye göre düzenlemeye
başladı.
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60+ yaş ekonomisi gibi yükselen bir diğer kitle de artan eğitim seviyeleri, iş gücü ve sosyal hayata yüksek katılım oranları, bunlara
bağlı olarak artan finansal özerklikleri ve evrilen tüketim alışkanlıkları ile kadın tüketiciler olarak öne çıkıyor. “Sheconomy” ismini
verdikleri bu gruba yönelik; kozmetik, yaşam stili, giyim ve hızlı tüketim başta olmak üzere birçok farklı ürün ve dijital servis, Çinli internet şirketleri tarafından sunulmuş durumda. Ek olarak, kadınların sadece tüketici olarak değil, aynı zamanda başarılı girişimciler
olarak da ekosistemde yer aldıklarını, hatta “Sheconomy” grubunu en iyi tanıyan ve en iyi çözümler sunan girişimleri başlattıklarını
da es geçmemek gerekiyor.

Özet
Çin’in, Dünya’da teknolojinin öncüsü olma yolunda ilerlediği
2035 yılına kadar planladığı üç aşamalı teknolojik yol haritasında;
“Made in China 2025” ile küresel tedarik zincirinin en üst noktasında Çin’in endüstriyel yeteneklerini geliştirmesi; “AI Vision 2030” ile
2030 yılına kadar Çin’in yapay zekada Dünya’da liderliğe çıkması;
“Çin Standartları 2035” ile de Çin’i 21. yüzyılı tanımlayan teknolojilerin standart taşıyıcısı olarak tanımlanması hedefleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda da bu vizyona uygun olacak şekilde,
özellikle yapay zeka ve 5G konusundaki yatırımlar, Ar-Ge çalışmaları ve Dünya’ya liderlik etme arzusu devam edecek. Bunlara ek
olarak, akıllı şehir ve özellikle elektrikli araçlar konularındaki ArGe çalışmaları son sürat devam ederken, Çin’de bugün itibariyle,
300’ün üzerinde EV üretici şirketin varlığı bu endüstride geldikleri
noktayı özetlemek için yeterli.

Teknoloji araştırma geliştirme çalışmalarındaki istikrar sürerken;
Dünya’nın kalanındaki pandemi mücadelesi ve ticari gerilimlere
karşılık; Pekin’in on dördüncü 5 yıllık plan ile açıkladığı “dual-circulation” stratejisi ile uyumlu olarak iç pazarın büyütülmesinin
önceliklendirildiği; dış pazarlara açılımın da Güneydoğu Asya’dan
başlayacak şekilde devam edeceğini öngörebiliriz. Çinli teknoloji
şirketlerinin de buna uyumlu olarak, yeni çıkan veri koruma ve ulusal güvenlik düzenlemeleri ve değişen kullanıcı alışkanlıklarına çevik bir şekilde yanıt vererek ürün ve servislerini uyumlandıracağını
söylemek yanlış olmaz.

Kaynaklar
China Internet Report 2021
South China Morning Post
https://multimedia.scmp.com/infographics/china-internet-2021/
The World Bank
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=CN
The Global Startup Ecosystem Report 2021
Startup Genome
https://startupgenome.com/report/gser2021
The 14th Five-Year Plan of the People’s Republic of China
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/705886/14th-five-year-plan-high-quality-development-prc.pdf
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Silikon Vadisi 2022
Trendleri
San Francisco’da 2021 yılı COVID-19’un gölgesinde başladı. Aşı
çalışmaları hem aşının geliştirilmesi hem de uygulanması üzerine
devam ederken, uzaktan çalışma kavramı birkaç sene önce tahmin
edilmesi mümkün olmayan seviyelere geldi. İnsanlar evlerinde çalışmanın daha rahat ve verimli olduğunu düşünmeye, şirketler de
aslında çok uzun süredir taşıdıkları uzaktan çalışan elemanlarının
veriminin düşeceği yanılgısını da geride bırakmaya başladılar. Yapılan çalışmalar, insanların evden çalışırken verimlerinin düşmesinin aksine gözle görülür bir şekilde daha verimli çalışabildiklerini
gösterdi.
2020 yılı sonrasında çalışanların ve şirketlerin artık pandemi şartlarının oluşturduğu bu yeni normale alışmış oldukları söylenebilir.
Bunun yanında uzaktan çalışmanın getirdiği başka zorluklar da zaman ilerledikçe ortaya çıkmaya devam etmektedir ve bu zorlukları
aşmak için teknolojik gelişmeler de kendini göstermeyi sürdürmektedir. Bu gelişmeler genel olarak uzaktan çalışanların verimli-

liğini arttırmak, bu verimi ölçmek ve insanların aslında birbirinden
koptuğu bu dönemde birlikteliği sağlamak üzerine yoğunlaşmaktadır.
Pandemi şartları Vadi’deki şirketlerin iş yapış şekillerinde kapsamlı
değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Big Tech olarak adlandırılan
Google, Meta (eski adıyla Facebook) ve Twitter gibi firmaların hepsi bu duruma aslında farklı tepkiler vermektedirler. Google ve Apple gibi kampüslerine milyarlarca dolar harcayan büyük firmalar
çalışanlarını ofise geri getirmek için çeşitli yöntemlere başvurmaya devam etmektedirler, bunların arasında ofise gelmek isteyen
çalışanlara aşı yaptırmak ve ofis çalışanlarına sağlanan çeşitli ek
haklar da dahildir. Twitter pandemi öncesinde de uzaktan çalışmayı destekleyen bir firmaydı, pandemi şartları da bunu değiş-

186

TEKNOLOJİ RAPORU

ALI IŞITMAN
tirmedi. Twitter çalışanları belirli birkaç ülke haricinde dünyanın
neresinde isterlerse yaşayabilmekte ve çalışabilmektedirler. Meta
bu durumu çok daha farklı yorumlamaktadır ve aslında insanların dijital ortamda daha fazla var olmaları için bir fırsat olarak görmektedir. Yakın geçmişte yapılan Metaverse olarak adlandırdıkları,
dijitalleşmenin geleceğini çerçeveleyen paylaşımları da bunun bir
yansımasıdır.
2022 yılında bu dijitalleşme trendinin tüm hızıyla devam ettiğini

göreceğiz. Dijitalleşme konusunda son yıllarda atılan en büyük
adım olan Metaverse kavramını gerçek dünyaya paralellik gösteren, kalıcı bir dijital evren olarak tanımlayabiliriz. Bu dijital evrende
şu ana kadar gerçek dünyada yapmaya alışık olduğumuz çalışma,
eğlence ve sosyalleşme gibi aktiviteleri yapabileceğiz. Metaverse’ün bir diğer önemli yansımasının da aslında simülasyon alanında gözle görülür bir ilerleme olarak ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir. Gerçek dünyanın dijital ortama daha doğru, daha ikna
edici bir şekilde yansıtılabileceği ve bunun belki de daha değerli
deneyimleri beraberinde getireceğini tahmin etmek çok zor değildir. Pandemi süresince bütün çalışanlarına Sanal Gerçeklik ekipmanı sağlayan Ericsson firması, şu anda kullanılan Sanal Gerçeklik
cihazlarının önümüzdeki senelerde daha da güçleneceğini, görüntü ve ses dışında diğer hisleri de karşılayacağını ve 2030 senesine

kadar bu ekipmanların gerçek dünyadan ayırt edilemeyecek bir
noktaya geleceğini belirtmektedir.
Bu trend, uzaktan çalışma dalgasının da etkisi ile birlikte merkeziyetsizleştirme (decentralization) konusunun da çok ciddi ilerlemeler sağlamasına yol açmaktadır. Crypto para birimlerine olan
ilgi, bu para birimlerinin oluşturduğu ekonomi ve bu ekonominin
finansal kuruluşlara olan bağlılığı azaltması merkeziyetsiz finansal ürünleri de beraberinde getirmektedir. Decentralized Finance
olarak adlandırılan ve Türkçe’ye Merkeziyetsiz Finans olarak çevirebileceğimiz kavram, aslında alışık olduğumuz finansal ürünlerin
internet çağına uygun olacak bir şekilde merkezi sistemler yerine
insanların kendilerinin yönetebileceği yapıları kapsamaktadır.
2022 senesinde daha fazla kullanıcının bu ürünlere ulaşmaya başlayacağı ve geleneksel yapılar yerine bu sistemleri tercih edeceği
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tahmin edilmektedir.
Bu merkeziyetsiz yapının karşısında, bankalar da daha fazla
müşteriye ulaşmak için kendilerini geri plana çekmektedirler.
Banking-as-a-Service diye adlandırılan yapı sayesinde bankalar ürünlerini üçüncü kuruluşlar üzerinden müşterilerine ulaştırmaktadırlar. Normal şartlarda bankacılık lisansı gerektiren hesap
açma, kredi verme, kart çıkartma gibi hizmetleri bankacılık lisansına sahip olmayan aracı kurumlara sağlayan bankalar, iş yükünün
büyük bir kısmını bu üçüncü kuruluşlara devredip bu kuruluşların
müşterilerini dolaylı yoldan kendi müşterileri yapmaktadırlar. Bunun karşılığında da marka görünürlüklerinden feragat etmekte ve
diğer ürünlerin arka planında yer almaya başlamaktadırlar. Bu yapı
banka olmayan bir firmanın kendi çalışanlarına kredi kartı çıkartması, kredi vermesi, yatırım hesabı açması gibi ek özelliklere sahip
olmasını sağlamakta ve arka plandaki bankanın aslında daha fazla
müşteriye ulaşmasına imkan tanımaktadır. 2021 yılında daha fazla
girişim şirketinin kendi müşterilerine bu yapı sayesinde bankacılık
hizmeti sağladığını, birçok firmanın kendi markası ile kredi kartı çıkarttığını ve bu kredileri müşterilerine kullandırdıklarını gözlemlemekteyiz. 2022 yılında bu yapı ile şirketlere servis edilen ürünlerin
çeşitliliği ve miktarı artacaktır.
Banking-as-a-Service, aslında “as-a-Service” uygulamaların küçük
bir parçasını oluşturmaktadır. Birçok farklı servis ve ürünün bir
abonelik modeli ile müşterilere sunulduğunu görmekteyiz. Cisco
firması 2021 Kasım ayında düzenli yayınları CiscoChat üzerinden
2022 trendlerini yorumlamış, pandemi ile zorlaşan sosyalleşme
etkinliklerine bir çözüm olarak Networking-as-a-Service ürünle-

rin yükselişe geçtiğini belirtmiştir. Bu ürünler sayesinde insanların birbiri ile daha kolay irtibata geçmelerinin yolu açılmaktadır.
As-a-Service akımı kapsamında daha farklı ürünlerin, farklı modeller ile kullanıcılara sunulmaya devam edeceğini görüyoruz.
2021 yılının ABD içerisinde bir diğer önemli gelişmesi, “The Great
Resignation” olarak adlandırılan, Türkçe’ye “Büyük İstifa Dalgası”
olarak çevirebileceğimiz bir akım olarak kendini göstermiştir. Mavi
yaka çalışanlar ile başlayan ve daha sonra beyaz yaka çalışanların
da dahil olduğu bu akım, ABD’de çalışma şartlarından memnun olmayan insanların birer birer istifa etmelerine ve eğitim gördükleri
alanları bırakıp başka alanlarda varlık göstermeye başlamalarına
yol açmaktadır. Bu çalışanların ayrıldığı pozisyonları doldurmak
isteyen şirketler de çalışma şartlarını iyileştirmek için hem iş yapış
şekillerini değiştirmeye hem de teknoloji aracılığı ile bu eksikleri
kapatmaya çabalamaya başlamışlardır.
Özellikle inovasyon çalışmaları bu İstifa Dalgası ile çok daha zor
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göstermektedir. Piyasaya çıkan low-code ve no-code uygulamalar
teknik bilgiye ihtiyaç duymadan ürün geliştirme yeteneklerini sağlamaktadırlar. Bu durumun en iyi örneklerinden birisi Elon Musk’ın
da kurucusu ve yatırımcısı olduğu OpenAI firmasıdır. OpenAI’ın
Codex ürünü doğal dil anlama yeteneklerini no-code bir yapı ile
birleştirerek doğal dil ile özellikleri belirtilen bir ürünü otomatik
olarak programlayabilmektedir. 2022 yılında bu tarz teknolojilerin
artacağını ve gelişmeye devam edeceğini göz önünde bulundurduğumuzda, üzerine bir de bulut yapısının sağladığı kolaylıkları
eklediğimizde ürün geliştirmenin önünde artık teknik kaynakların
ve yetkinliklerin bir engel oluşturmayacağını görmekteyiz.

bir noktaya gelmiştir. Yeterli sayıda uzman bulamayan firmalar self
servis çözümlere yönelmektedir ve bu talep çok sayıda girişimin de
bu konuya eğilmesine sebep olmuştur. Günümüzde çok az firma
kendi Yapay Zeka çözümlerini geliştirmek durumunda kalmaktadır. Pazarda oldukça fazla sayıda, farklı alanlara hizmet veren hazır
çözümler bulunmaktadır. İnsan Kaynaklarından proje yönetimine
kadar birçok alan için tasarlanmış Yapay Zeka çözümleri mevcuttur ve çok kısa süre içerisinde kullanıma başlayacak kolaylıkta tasarlanmışlardır.
Bu durumun bir uzantısı olarak, kodlama gereksinimi de azalma

Değişen şartlar doğrultusunda şirketlerin teknoloji ihtiyaçları da
değişkenlik göstermektedir. Bunun yanında her şirketin teknolojik altyapısı, bulunduğu ülkenin kanuni şartları ve ulaşmak istediği
hedefler de farklıdır. Silikon Vadisi’nde bir işi yapan tek bir girişim
yoktur, aslında yüzlerce girişim aynı sorunu farklı yollardan çözmeyi denemektedir. Bu durumun iyi yanı, aslında her ihtiyaç için
çözüm üreten bir girişim bulmak mümkündür.
Dijital dönüşüm yolculuğunda en verimli yöntem, bütün problemleri çözmeye çalışmak yerine belirli problemlerin çözümünü partnerler aracılığı ile sağlamaktır. Bu noktada en büyük zorluk doğru
partneri tespit etme aşamasında yaşanmaktadır. Girişimlerin çok
büyük bir kısmı ürünlerini satmak için aslında yapabileceğinden
fazlasını sunmaktadır. Benzer şekilde büyük şirketlerdeki inovasyon sorumlularının şirketin bütün ihtiyaçları konusunda uzmanlığa sahip olmaları mümkün değildir.
Bu alanda şirketler nezdinde ciddi bir ihtiyaç olduğu aşikardır.

189

TEKNOLOJİ RAPORU

ALI IŞITMAN

Büyük şirketlerin pazarlama dilinden arındırılmış, gerçeklere dayanan analizlere ulaşması gerekmektedir. Piyasada şu anda var
olan danışmanlık firmaları ve ürünleri, ağırlıklı olarak girişimlerin
pazarlama materyallerini kullanarak bilgi sağlamaktadır ve bu materyaller her zaman gerçeği yansıtmamakta ve ilerleyen zamanda
şirketlere zarar verebilmektedir.
2022 yılında bu açığı kapatacak ürünlerin piyasaya çıkacağını ve

büyük şirketlerin inovasyon yolculuğunu kolaylaştırmaya devam
edeceğini görmekteyiz. Bu ürünler, girişimlerden topladıkları bilgileri kolay hazmedilebilir bir yapıda, sadece gerçekleri gösterecek
şekilde şirketlere sunacaklar. İnovasyon danışmanlığımız kapsamında bizlerin de bu pazarda aktif bir rol oynayacağımızı ve büyük
şirketlerimizin dijital dönüşüm stratejilerine yardımcı olmaya devam edeceğimizi temin ederiz.
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Softtech İnovasyon Çözüm Mimarı

Türkiye Girişimcilik
Ekosistemi
Türkiye Girişimcilik Ekosistemi 2000’lerde, yatırımcıların eksikliği
nedeniyle dışarıdan hiçbir destek almadan, kendi kaynakları ile
finanse edilen bir konumdaydı. 2010’lu yıllarla birlikte ekosisteme büyük bir ilgi başladı ve bu ilgi, yatırım yoluyla büyümeyi başaran girişimlerde artışa sebep oldu. Melek yatırımcılar, VC’ler ve
hızlandırma programları, ilk yatırımları ile sahnede yerlerini aldı.
2020’lere gelindiğinde ise; ekosistemdeki yükseliş ivme kazandı ve
Türkiye’nin ilk unicorn’ları doğdu.
2010

2021

Hızlandırma Programı Sayısı

5

69

Kuluçka Merkezi Sayısı

8

82

27

68

Ortak Çalışma Alanı (Coworking Space) Sayısı

2

38

Melek Ağı Sayısı

0

18

Unicorn Sayısı

0

5

$2,0Milyon

$2,2Milyar*

Teknopark Sayısı

Girişim Yatırımları

Türkiye’de son 10 yılda, girişimcilik ekosisteminin içinde bulunduğu gelişme oldukça dikkat çekicidir. 2010 ve 2021 yılları arasında
Türkiye Girişimcilik Ekosistemi’nin gelişimini gösteren soldaki veriler, Türkiye’de gelinen noktayı çarpıcı bir şekilde gözler önüne
seriyor.
2010 yılında Türkiye’de 5 hızlandırma programı varken; 2021 yılına gelindiğinde bu sayı 69’a yükseldi. Son on yılda, girişim ekosistemindeki büyüme ve buna bağlı talepler sayesinde Türkiye’deki
kuluçka merkezlerinin sayısı ise 82’ye ulaştı. Birçok önde gelen
kurum ve üniversite, teknoparkların da yaygınlaşmasıyla, kuluçka
merkezleri açarak girişimleri destekleyip ekosistemin büyümesine
katkı sağlıyor.
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Tüm bu aktörlerin yanında, girişimcilik ekosistemlerinin gelişmesinde destekleyici devlet politikaları olmazsa olmazdır. Ülkemizde
girişimlerin kurulmasını ve büyümesini sağlamak için çeşitli programlar yürütülmektedir. 2010’lardan başlayarak devlet kurumları,
girişimcilik danışmanlarının, hızlandırma programlarının, melek
ağların, risk sermayesi fonlarının ve kitle fonlaması platformlarının
gelişmesine olanak sağladı ve destekledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜBİTAK ve İstanbul Kalkınma Ajansı gibi kurumlar, girişim
fonlarına uygun finansman sağlayarak fonların artmasını sağlıyor.
Devlet destekli melek yatırımcı akreditasyon programı ise aktif melek yatırımcılara vergi avantajı sağlayarak melek yatırımcının resmi
akreditasyonunu teşvik ediyor.
Öte yandan Türk girişimcilik ekosisteminin büyümesi ve bir dizi
başarılı çıkış (exit) olması, yeni girişim fonlarında artışa yol açtı.
Özellikle bankalar, yerel tabanlı girişim fonları kurmaya ilgi göstermekte.
Ortak çalışma alanları (coworking space) da ekosistem için önem
arz eden aktörler arasında. Son yıllarda ülke genelinde birçok ortak çalışma alanı kuruldu. Pandemi birçok startup ekibini evden
çalışmak zorunda bıraksa da artık çalışma alanlarına geri dönüşler
başladı. Etkinlikler (pandemide online olarak devam etse de) ve
farklı disiplinden birçok insanla etkileşim kurma imkanı sağlayan
ortak çalışma alanlarının, artık girişimcilik için önemli merkezler
olduğu söylenebilir. Girişimcilerin birbirleri ile etkileşimini sağlayan ve yatırımcı ile birçok girişimciyi aynı lokasyonda kolayca buluşturan ortak çalışma alanları, ekosistemin gelişimine katkısı açısından önemli bir yere sahip.
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Türk Risk Sermayesi Yatırımları
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Yıllık Melek & VC Anlaşmaları
$1,411M
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Türkiye girişimcilik ekosistemine sermaye akmaya devam ediyor.
Bazı iniş çıkışlardan sonra, Türkiye Girişimcilik Ekosistemi, bir grup
tutkulu girişimcinin körüklediği yeni bir döneme adım attı. Son zamanlardaki başarı öyküleri sayesinde Türkiye’de yatırımlar rekor
kırmaya devam ediyor. Melek yatırımlar ve VC (Venture Capital)
yatırım aktivitelerinin gelişimi oldukça dikkat çekici boyutta. Türkiye’nin ilk unicorn’ları ile birlikte 2020’den 2021’e yatırım tutarlarında %1.000’in üzerinde artış görüyoruz.



Geçtiğimiz iki yılda Covid-19 salgınının etkisiyle tüm sektörlerde
dijital dönüşüm önemli ölçüde hızlandı. Pandemiye rağmen 2020
ve 2021 yılları, yatırımlar açısından oldukça hareketli geçti. Oyun
sektöründe gerçekleşen hisse satışı işlemlerinin yaklaşık 2 milyar
dolarlık işlem hacmi yaratması, oyun sektörünü en fazla yatırım
alan sektör konumuna taşıdı. Peak Games’in 2020’de 1,8 milyar
dolara satın alınması ile Türkiye Girişimcilik Ekosistemi ilk unicorn’unu doğurdu ve ekosistem için bu önemli bir dönüm noktası
oldu.
Türkiye ekosisteminde 2021’de anlaşma büyüklüğüne göre yiyecek
teslimatı sektörü ve oyun sektörü açık ara fark ile öne çıktı. Bu aşamaya gelinmesinde, Getir, Peak Games ve Dream Games’in aldığı
yatırımların etkisi olduğu aşikar. Türkiye, 2021’in ilk yarısında Getir
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Türkiye Girişimcilik Ekosistemi pazar büyüklüğü, istihdam sayıları, yatırım ve ihracat payı ile hızla büyümekte. Türkiye Girişimcilik
Ekosistemi için şimdiye kadarki en çarpıcı verilere ulaşılan 2021’in
ikinci çeyreğinde, Türkiye’de girişim yatırımları ilk çeyreğe göre
%43 artış kaydetti, toplam 57 işlem ile 727 milyon dolarlık işlem
hacmine ulaştı. 2021 ilk 9 aylık verilerine bakıldığında ise; toplam
yatırımlar 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

ve Dream Games olmak üzere iki farklı unicorn üretti. Türkiye’de
doğan toplam unicorn sayısının beş olduğu düşünülürse, 2021’in
ilk yarısı bu anlamda fark yarattı. 2021’in ilk 9 ayında toplam yatırım hacminin yüzde 97’sini oluşturan iki büyük yatırım; 550 milyon
dolar ile decacorn olmaya yaklaşan Getir ve 155 milyon dolarlık
yatırım alan Türkiye’nin üçüncü unicorn’u Dream Games. Trendyol
ise Türkiye’nin ilk decacorn’u oldu.

KPMG’nin Türkiye’deki girişim ekosistemi yatırımlarının değerlendirildiği raporunda, 2021 yılında en çok yatırım çeken alanların
teslimat, lojistik, oyun, medya ve fintech olduğu; en çok işlemin
gerçekleştiği alanların ise oyun, fintech, medya ve Saas olduğu görülmekte. Startup.watch verilerine baktığımızda da yine teslimat,
oyun ve proptech (gayrimenkul teknolojileri) dikeyleri ilk üç sırada
yer alıyor.

2021ʼde Finanse Edilen İlk 10 Sektör


Milyar Dolarlık Şirketlerimiz







Kaynak: startups.watch
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2021 ilk 9 ayında Türk startup’larına yapılan 1.000.000 ABD doları ve üstü yatırımlar, aşağıdaki sektörlerde karşımıza çıkıyor:
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Girişimler 2021’in ilk 9 ayında 206 anlaşmada 1,4 milyar USD topladı. 2021’deki toplam anlaşma sayısı (206) tüm zamanların rekoru.
2021’in ilk 9 ayında her 5 anlaşmadan 1’i oyun sektörüne yapıldı.
Türkiye, melek ve VC yatırımlarında, 3. çeyrekte Avrupa’da en çok
yatırım yapılan ülkeler arasında 13. sırada yer alırken, Orta Doğu ve
Kuzey Afrika’da 5. sırada.
Tüm bu gelişmeler ışığında, devam eden pandemiye rağmen, yatırımcılar yeni iş alanlarına odaklanmayı sürdürüyor. Bunlar arasında teknoloji ve dijital hizmet şirketlerine yatırımcı ilgisinin önemli
ölçüde arttığı gözlemleniyor.

Türkiye için oyun, e-ticaret, market teslimatı,
fintech ve deeptech başlıca dikeyler olmaya
devam ediyor.

• TC Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi verilerine göre; Peak’in 1,8
milyar USD’lik çıkışı sayesinde Türkiye’de 2019 – Ağustos 2021 arasında 213 yeni oyun girişimi kuruldu. Türkiye’de toplam 445 oyun
stüdyosu bulunuyor (Ağustos 2021 itibarıyla) ve bu da onu Avrupa’nın en önemli oyun merkezlerinden biri yapıyor.

• Trendyol’un Türkiye’nin ilk decacorn’u olması ve Hepsiburada’nın NASDAQ’da 3,8 milyar ABD doları değerlemeyi bulması ve
e-ticaret platform modellerinin gelişimi, e-ticaret dikeyini Türkiye’de en sıcak sektörlerinden biri haline getirdi.

• 2015 yılında kurulan Getir’in global unicorn statüsüne yükselmesi ve Türkiye’deki Banabi gibi diğer “dark store” başarıları, bu
sektörde yeni oyuncular ve girişimler ortaya çıkarmaya devam ediyor.
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Kadın girişimciler büyük resimde küçük bir
paya sahip.

• Sektördeki inovasyonu desteklemek için yapılan yasal değişiklikler ve çok sayıda başarılı exit ile fintech, Türkiye’nin en önemli
dikeylerinden biri olmaya devam ediyor. Açık bankacılık ve kripto
para alanlarındaki fırsatlar, yeni girişimlerin artmasına sebep oluyor.

Kadın girişimciler açısından ekosisteme baktığımızda ise; kadınların sahip olduğu girişimler, tüm girişimler içinde oldukça düşük
bir paya sahip. Dünya genelinde %34 olan kadın girişimcilik oranı,
Türkiye’de sadece %13. Buna karşılık Türkiye’nin ilk decacorn’u
olma yolundaki trendyol’un kurucusu bir kadın. Ancak 2021 yılında yatırım alan kadın girişimcilerin oranı son 5 yılın en düşük seviyesine (%13’e) geriledi. Türkiye’de kadın girişimcileri destekleyen
yatırım platformları ve hızlandırma programları mevcut. Bunların
sayısının ve fon büyüklüklerinin artması, kadın girişimci oranlarının da paralelde artması için önemli bir faktör.

Yıllık Melek & VC Anlaşmalarında Kadın Girişimcilerin Payı
38

37

25

26

25
20

14

13

$1,411M

10
7

3

$114M

• Deeptech odaklı iki VC fonunun kurulması, deeptech’e özgü
hızlandırıcı programların ve kuluçka merkezlerinin başlatılması ve
başarılı deeptech startup’larının ortaya çıkması deeptech’i Türkiye’de izlenmesi gereken dikeylerden biri yapıyor.
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Türkiye girişimcilik ekosisteminin cazibesi devam edecek mi?
Girişimcilik ekosistemleri arasında son yıllarda Türkiye cazibe
merkezi olma yolunda ilerliyor. Son on yıldır Türkiye’de devamlı
büyüyen bir girişimcilik ekosistemi görüyoruz. Dünyanın önde gelen 140 girişimcilik ekosisteminin incelendiği The Global Startup
Ecosystem 2021 Raporu’nda İstanbul, Yükselen Ekosistemler arasında 15. sırada yer aldı. İstanbul son 2,5 yılda toplam 4 milyar dolar yatırım değeri yarattı.

Covid-19 pandemisi, çevrimdışı ekonominin dijitalleşmesini hızlandırarak teknoloji şirketlerini daha da önemli hale getirdi. Dolayısıyla girişimcilik ekosistemlerinin bugünkü eylemleri, yarın küresel
sahnede nasıl konumlanacaklarının belirlenmesine yardımcı olacaktır. Türkiye de bu ivmeyi koruyabilirse global girişimcilik ekosistemleri listelerinde yükselmeye devam edebilir.
Küresel oyuncularla eşit düzeyde kalmak ekosistem için bir sınav
ve bu sorumluluk tüm ekosisteme (girişimciler, VC’ler, melek yatırımcılar, hızlandırıcılar, regülasyonlar ve diğer paydaşlara) ait.

Yükselen İlk 20 Girişimcilik Ekosistemi
Sıralama
Mumbai
Copenhagen
Jakarta
Guangzhou
Barcelona
Estonia
Wuxi
Madrid
Zurich
Miami
Dubai
Brussels
Bristol
Manchester-Liverpool
İstanbul
Detroit
Lisbon
Portland
Houston
Helsinki

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ülke

Kıta

India
Denmark
Indonesia
China
Spain
Estonia
China
Spain
Switzerland
United State
United Arab Emirates
Belgium
United Kingdom
United Kingdom
Turkey
United States
Portugal
United States
United States
Finland

Asia
Europe
Asia
Asia
Europe
Europe
Asia
Europe
Europe
North America
MENA
Europe
Europe
Europe
Europe
North America
Europe
North America
North America
Europe
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Performans

Fonlama

Pazar Erişimi

Yetenek

10
10
10
10
9
6
10
9
8
10
8
9
9
9
7
10
9
10
9
7

10
10
10
8
10
9
5
10
10
10
10
9
9
9
10
7
6
8
8
10

9
10
9
6
7
10
9
9
9
4
10
10
9
5
9
7
10
9
6
3

10
8
8
10
10
1
10
10
7
10
4
6
9
10
9
8
1
5
9
9
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Core Strateji Ortağı
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Yeni Normalde Girişim
Fonlama

Küresel Girişim Dolar Hacmi - 3.Çeyrek 2021
Melek Tohumu

Erken Aşama

Geç Evre

Teknolojik Büyüme

$160B

COVID-19 salgını, şirketleri iş modellerini yeniden değerlendirmeye, bireyleri de önceliklerini gözden geçirmeye zorlamıştı; ancak
girişim ekosistemi için pandemi yalnızca büyüme yolunda itici bir
güç olarak yer aldı.

$80B

Ani ve şiddetli toplumsal değişimler, hızla çözüm üretebilen ve
belirsizliğe uyum sağlayabilenler için fırsat yaratmaktadır. 2020 ve
2021’de girişimler ve yatırımcılar, mevcut sektörlerde ve gelişen
pazarlarda yeni oyuncular çıkarmak için bu atmosferden yararlandılar.
2020’de, küresel çaptaki karantinaların hemen ardından yaşanan
ilk düşüşe rağmen, yıllık küresel girişim finansmanı 300 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Daha
sonra 2021’de, bu rakam daha ilk üç çeyrekte aşılarak; ilk çeyrek
135 milyar dolar, ikinci çeyrek 159 milyar dolar ve en son çeyrek
160 milyar dolar ile zirveyi gördü.



Genel Dolar Hacmi











Çeyrek Değişim (%)

Yıllık Değişim (%)







Bu muazzam büyüme, yalnızca yeni pazar fırsatlarından değil,
aynı zamanda VC (Girişim Sermayesi) fonlarının işleyişinde ve bu
fırsatların tespit edilmesindeki temel değişimden de kaynaklanmaktadır. Pandemi, VC’leri küresel çapta potansiyel kazananları
belirleme ve kendi iş yapma biçimlerini yıkmak için teknolojiyi uygulama çabalarında daha yaratıcı olmaya itti. Ayrıca, ileride VC’ler
ile büyüme fonları arasındaki rekabeti, blok zinciri teknolojisinin
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de yardımıyla perakende yatırımcıların alevlendireceğini ve bunun
da yeni girişimlerin ileride nasıl finanse edileceğini ve destekleneceğini değiştireceğini söyleyebiliriz.
Aşağıda sıralanan trend başlıkları günümüzde ve yakın gelecekte
girişim sermayesi ve yatırım türlerinin şekillenmesinde rol oynamaktadır ve geleceğe dair örneklerle takip edebileceğimiz bir tablo
sunmaktadır.

Veriye Dayalı VC Yatırımı
Karantinalar ve sosyal mesafe kuralları; Demo Day ve satış sunumlarının Zoom üzerinden yapılması kahve dükkanlarındaki yatırımcıların tesadüfen karşılaşmalarına artık izin verilmemesi anlamına
geliyordu. Bu nedenle VC’lerin, daha iyi yatırım tahminleri yapmak
için yalnızca hesaplamalardan ve iç güdülerinden değil, veriden
ve yapay zekadan da yararlanarak geleneksel değerlendirme yöntemlerini güçlendirmeleri gerekmektedir.
Social Capital, dünyanın herhangi bir yerindeki fırsatları hızla belirlemek için hizmet olarak sermaye (CaaS) adı verilen “otomatik”

yatırım platformuyla bu trendi 2017’de başlattı. CaaS, girişimin
ihtiyacı olduğunda büyüme sermayesinin verimli bir şekilde sunulması ve girişim büyüdükçe yatırım turlarının otomatik olarak
kullanılabilir hale getirilmesi olarak tanımlanabilir.
EQT Ventures ve SignalFire gibi yeni nesil yatırım firmaları sadece
teknoloji şirketlerine yatırım yapmakla kalmıyor, yatırım fırsatlarını analiz etmek için kendi yapay zeka platformlarını da barındırıyorlar. EQT Ventures’taki Motherbrain adlı yapay zeka platformu,
2016’da ilk fonunun açılmasından bu yana şirketin 900M dolarlık
yatırımının 100M dolarından fazlasında rol almıştır. Motherbrain;
yatırımcı ve LinkedIn verileri, uygulama mağazası sıralamaları ve
finansman bilgileri gibi herkese açık verilerin yanı sıra şirketleri
puanlamak için özel bilgileri de barındırmaktadır. SignalFire ise
şirketlerin yatırım yapmadan önce kaynak bulmasına, durum tespiti yapmasına, portföy şirketlerinin hedef pazarlarını analiz edip
araştırarak ve iş stratejileri oluşturarak büyümelerine yapay zeka
ile yardımcı olmaktadır. Firma, bir şirketin nasıl farklılaşacağından
ürününü nasıl fiyatlandıracağına kadar her şeyi anlatmasına yardımcı olan 2M’dan fazla veri kaynağından sağlanan yarım trilyon
veriyi izleyebilmektedir.
Yapay zeka odaklı girişim finansmanı aynı zamanda alternatif, kredi bazlı finansman seçeneklerinde de büyümeye yol açtı. Clearco
erken aşamadaki kurucular için yapay zekaya dayalı ve öz sermayesiz bir sermaye çözümü sunarak, “20 Dakikalık Dönem Tablosu”
ile e-ticaret şirketlerinin ve girişimlerin verilerini değiştirmek için
10K’dan 10M doların üzerine kadar yatırım yapmalarını ve gelir
paylaşımı yoluyla para kazanmalarını sağlamaktadır.
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Yatırım Aşamalarındaki Sınırların
Bulanıklaşması
Genellikle fonlar, her bir aşama farklı bir uzmanlık, yapılanma ve
kaynak gerektirdiğinden, birkaç ilgili aşamaya odaklanırlar. Ancak,
Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) ve rekabet gücünü iyileştirmek
için çok aşamalı yatırım giderek yaygınlaşmakta ve fonların ayrı
olarak yönetilen varlıklar olması durumunda elde tutma şansını
da artırmaktadır. Tek bir marka altında birden fazla fonun yönetilmesi de sinerji potansiyeli yaratmakta ve sonraki yatırımlar için
daha iyi kararlar alınmasına olanak tanımaktadır.
San Francisco’daki Afore Capital, Los Angeles’taki Wonder Ventures ve New York’taki Notation Capital gibi fonlar, fikir aşamasındaki
kuruculara erişmek için “tohum öncesi” aşamaya bile girmektedir.
Ürün öncesi yatırımlar eskiden melek yatırımcıların ve kuluçka
merkezleri/hızlandırıcıların alanıyken artık bu riski almak ve azaltmak için yeni fonlar inşa edilmekte ve daha düşük değerlemelerle
yatırımlar yapılmaktadır.

Social Capital, tohum yatırımından kamu piyasası riskten korunma
fonuna kadar uzanan çok aşamalı bir stratejiyle ilerleyerek diğerlerinden daha yüksek düzeyde bir inovasyon girişiminde bulunmaktadır. Ayrıca, halka açılma yükünü azaltmak için birden fazla SPAC
(Special Purpose Acquisition Companies - Birleşme Amaçlı Ortaklık) yaratmış ve bunları, çok çeşitli endüstrilerde borsada milyarlarca dolar toplamak için kullanmıştır; “Virgin Galactic Holdings” ile
uzay turizmi, “Opendoor” ile konut amaçlı gayrimenkul ve “SoFi”
ile çevrimiçi kişisel finans bunların arasındadır.

Kurumlar, CVC Yatırımlarını İkiye Katlıyor
Pandemi, şirketleri belirsiz bir geleceğe uyum sağlamaya ve yenilik yapmaya itti, böylece şirketler, girişim yatırımlarının artık isteğe
bağlı olmadığı gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldılar. Daha önceki
krizler mali ve ekonomik olsa da, pandeminin yarattığı yıkım, yeni
çalışma ve iş birliği yollarını başlatarak toplumsal ve kültürel bir
yıkım olmuştur. Bu durum, şirketleri iş güçlerinin ve operasyonlarının geleceğine bakmaya zorlayarak inovasyonu CEO’ların gündeminde yukarılara taşımıştır.
İnovasyonun şirketler için bir zorunluluk haline gelmesiyle birlikte,
CVC (Corporate Venture Capital)’ler şirketlerin etrafındaki riskleri
en aza indirmenin harika bir yolunu sunmaktadır. Bir CVC, her biri
gelecek vaat eden bir fikre ve onu ticari uygulanabilirliğe getirecek
güçlü girişimci dürtüye sahip 25 farklı girişime yatırım yapabilmektedir. Bu fikirlerden sadece ikisi gerçekleşirse, şirket bu yenilikleri
ikiye katlayabilir, rekabet avantajı oluşturmak için erken erişimden yararlanabilir ve portföy genelinde yatırımı haklı çıkarmaktan
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Akıllı sözleşmeler ve token oluşturma kullanılarak, girişim sermayesi tüm perakende yatırımcılar için daha erişilebilir hale gelmektedir. Ayrıca kripto para birimlerini bir değer ve mülkiyet simgesi
olarak benimsemek, yatırım sürecini kolaylaştırmaktadır. Kriptonun erişim kolaylığı göz önüne alındığında, yatırım eşiği düşüktür
ve ilk büyük yatırımların gereksinimini azaltır. Bu durum, finansman çabaları otomatikleştirdiği ve basitleştirdiği için girişimcilere
de fayda sağlamaktadır. Yüzlerce satış sunumundan ve süper-zenginlerin önünde fikirlerini doğrulamak için metrikler sunarak geçirilen zamandan kurtulmalarına yardımcı olur.

CVC destekli anlaşmalar yeni yarı yıl rekoruna ulaştı
2016 – H1’21 - CVC destekli anlaşmalar ve öz sermaye finansmanı ($B), 2016 – 2021 ilk yarı yıl






 







 

 


 













 

 






 










 








 






 
 



 
























daha fazlasını yapabilir.
Küresel olarak, CVC destekli finansman 2021’in ilk yarısında, önceki yıla göre %133 artışla 78,7 milyar dolara ulaştı ve 2020’nin tamamında 74 milyar doları aştı. CVC destekli anlaşma sayıları, 2020’nin
ilk yarısına kıyasla %27 artarak 2.099’luk bir yarı yıl rekoruna ulaştı.

Halihazırda perakende yatırımcıların halka açılmadan önce girişimlere ve ölçeklenmeye erişmeleri için sayısız yol var. Örneğin,
EquityZen gibi platformlar, herhangi bir akredite yatırımcıya SpaceX, Rivian ve Klarna gibi yakın gelecekte halka arz edebilecek geç
aşamadaki şirket hisselerine erişim sağlamaktadır. Hisseler genellikle eski çalışanlardan gelir ve likiditeye sahip olmaları için bir fırsat yaratmaktadır.

Mücadeleye Katılan Perakende Yatırımcılar
Geleneksel olarak girişim yatırımları varlıklı bireyler, fon yöneticileri ve küresel şirketlerden oluşan bir gruba aitti. Ancak, perakende
yatırımcıların etkisinin ve bilgisinin zamanla gelişmesi ve girişim
yatırımları çevresinde oluşan yükseliş göz önüne alındığında, artık
erken aşama yatırımlardan pay isteyecekleri söylenebilir.
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Softtech Ventures İnsan Kaynakları Yöneticisi

Girişimcilik
Ekosisteminde “İnsan”
Ülkemizde son 5-6 yıldır gündemde olan “Black Friday” adlandırmasıyla Kara Cuma’dan bu yıl aldığım ürün “Harvard Business Review” üyeliği. Kasım ayındaki yayınında İnsan Kaynakları Yönetimi
başlığı altında “İK’ya Ekosistem Perspektifinden Bakmak” yazısının
etkisi bende oldukça yüksek oldu. Bu yazıda; İnsan Kaynakları için
“İK ekosistemi tanımlanacak olsa bu sistemdeki unsurlar ve ilişki
ağı neye benzer?” araştırmasında Türkiye’de yer alan üretim, hızlı
tüketim, perakende, hizmet, otomotiv, turizm ve sigorta sektörlerinden 12 üst düzey İK yöneticisinin katılımıyla bir odak grubu çalışması yürütülmüş.
tutarlılık” ve “sahada olabilmek“ kavramları olmuş.
Bu çalışmada İK ekosistemi “dinamik, sürekli devinim, zamansız
olma, canlı bir çevre, domino etkisi, uyum sağlama, değişken ve
karmaşık” gibi birçok sıfatla tanımlanmış. İK ekosisteminin sürdürülebilirliği için “sahada olmanın” ve “iç ve dış müşteriye yakın
olup güven ilişkisi kurmanın” önemine değinilirken; yer alan temalar ise “insan”, “kolektif bilinçle hareket etmek”, “güven ilişkisi ve

Son 6 aydır girişimcilik ekosisteminde bulunan bir İK’cı olarak bu
odak grup çalışması bana hem girişimcilik hem İK tarafında birçok
noktanın kesiştiğini gösterdi. Peki nasıl? Birlikte inceleyelim.
Ekosistem, “birbiri ile etkileşim halindeki biyolojik organizmalar ve
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onların içinde bulunduğu çevre koşulları” olarak tanımlanır. Girişimcilik ise; bir hayal ile yola çıkmak ve tüm engellere rağmen hayalinin peşinden koşmaktır. Girişimci ise; yol arkadaşlarıyla birlikte
hayallerini hikayeye dönüştürebilendir. Shine’e göre girişimci, “yenilikleri ekonomik ürünlere dönüştürmek için inovasyonu, finansı
ve iş zekasını üstlenen kişiler”dir. İyi girişimler için doğru ortaklık,
iyi iş fikri ve iyi bir çalışma disiplini gerektirir ve girişimcilik yapılmasına izin veren ekosistem de burada oldukça kritiktir.
Girişimciler, birey ve toplum için değer yaratabilir, ekonomik fırsatlara cevap verebilir, hatta getirdiği yeniliklerle ekonomik sistem
içerisinde sosyolojik değişikliklere neden olan bir süreci başlatabilir. Bu bağlamda girişimcilik, birçok yönüyle ekonomide işleyen
çarkların önemli parçası konumundadır.

etmeye çıkar. Tıpkı İK ekosisteminin ilişki ağında çıkan unsurlar
gibi.
Girişimcilik için gerekli bir diğer özellik de başarıya ulaşmak için;
yılmadan ve vazgeçmeden çalışmaktır. İş yaşam dengesi günümüzde çok önemli bir olgu olsa da başarı için belli bir fedakarlıkla
ve tutkuyla işimizin peşinden giderken, etkili ve verimli bir çalışma dinamiği yaratmak gerekir. Çünkü girişimcilik de başarı da en
önemli olgulardandır. Bunun için gerekli olan son yılların popüler
ve vazgeçilmez “çeviklik” unsuru; detaylarıyla “değişim, sonuçlandırma, sosyal ve genel öğrenme çevikliği” girişimcide olmazsa
olmaz özelliklerdendir. Daha önce Softtech Ventures Blog’da “Girişimde Yetenek Avcılığı” başlığıyla paylaştığım yazımın içeriğinde

Girişimciliği belirleyen faktörlerden en kritiği olan “insan faktörü”nün temeli; çalışana ve takım çalışmasına dayanır. Girişimler,
başarıya ulaşmak için takım çalışmasına ihtiyaç duyar. Yolculuğunuzda birlikte yürüyeceğiniz takım arkadaşları hem başarıyı hem
başarısızlığı, aynı zamanda da riski birlikte yöneteceğiniz kişiler olduğu için ekibe uyum çok kritiktir. Girişimcilikte yol arkadaşlarınızla sahada olursunuz; hem içerideki ekibiniz hem yatırımcılarınızla
birbirinize olan güveniniz ve iletişiminiz müşteriyle kurulacak iletişimin temelini atar ve müşteriye ilişki yönetimi ve iş tutumunuzdaki tutarlılığınızı gösterir. Ve hep birlikte hem müşterinizle hem yol
arkadaşlarınızla kolektif bir bilinçle hareket edersiniz. Bilgiye çok
kolay şekilde ulaşabildiğimiz günümüzde; yaratıcı profillerin bilgiyi
ihtiyaca göre kullanarak yaptığı sentez ile en verimli ve karlı etkileşim yolu, iş birliğidir. Ve bu yolun sonu da kolektif bilinçle hareket
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Accenture’in çeviklik tanımlamasına yer vermiştim. Accenture’a
göre çeviklik; “Bir şirketin rekabet avantajı yaratacak şekilde piyasalardaki değişkenliği öngörme, algılama ve tepki verme kabiliyeti” kısacası; “çeviklik = uyumluluk + hız + icraat”. İK ekosistemiyle
girişimin buradaki ve iş birliği ile kolektif bilinçle hareketteki kesişim noktası bana göre muazzam.
Girişimler birçok fırsat ve risk içerirken; önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan birçok engellerle de karşılaşacaklardır. Tam
bu kapsamda girişimcinin engeller ve krizler karşısındaki yaklaşımı girişimin kaderini belirleyen etkenler olacaktır. Bunlar; “liderlik”, ”yılmazlık”, “dayanıklılık”, “girişimin dünyayı değiştiren bir
etki yaratması için gerekli olan tutku” ve “sorumluluk almak” gibi
yetkinlikleridir. Girişimci başaramadığında yerden kalkıp tekrar
denemeli; yılmamalı ve dayanıklı olmalıdır. Yılmazlık yetkinliği bir
girişimci için en önemli faktörlerden olsa da burada da yine denge

çok önemlidir ve bazen rotayı değiştirmek gerektiğini kabullenmek
gerekir. İK ekosisteminde de yeteneklerin geliştirilmesi, potansiyellerin en iyi yerlerde konumlandırılması için bu çalışmada sahada
olmanın gerekliliği ve kolektif bilinçle hareket ederken o çarkın içerisinde hissetmek oldukça keyif verici olacaktır.

Kaynakça
https://www.guldenturktan.com/girisimin-ufkuna-girisimci-ile-calisan-yan-yana-durarak-bakabiliyor-mu/
https://hbrturkiye.com/dergi/ik-ya-ekosistem-perspektifinden-bakmak
https://medium.com/@ozandagdeviren/girişimcilik-ekosistemi-doğa-koşulları-gibidir-ef48edbc4dc1
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Softtech China Kurumsal İnovasyon Uzmanı

Çin Pazarı’ndan
Fırsatlar

Çin Halk Cumhuriyeti'nde Kişi Başına Düşen
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
USD 12K
USD 10K
USD 8K

Çin Pazarı’ndaki Genel Durum

USD 6K
USD 4K
USD 2K

Çin’in son yıllarda çok ciddi bir dönüşüm içerisinde olduğu herkesin malumu. Ülke 2000’li yılların başında diğer ülkelerle etkileşimini arttırmaya başlamasıyla beraber, Dünya’nın üretim merkezi
haline gelerek önemli bir avantaj sağladı. Ülkenin ucuz iş gücüne
sahip olması, üretim merkezi haline gelmesinde önemli bir etken
iken, bu durumu uzun yıllar sürdürmenin ise çevre, insan sağlığı ve
yaşam koşulları gibi birçok sebepten ötürü sürdürebilir olmadığı
aşikardı. Çin bu noktada, üretim merkezi olarak edindiği ekonomik
büyüme ve bilgi birikimini, bir sonraki adım için değerlendirerek
2015 yılı itibarıyla basit üretim ve ucuz iş gücünden teknoloji, inovasyon ve kalifiye çalışan geçişine odaklanmaya başladı.
Çin, teknoloji ve inovasyon modeline geçiş esnasında ilk olarak
Batı Dünyası’nı kopyalamak ile eleştirildi. Başarılı Amerikan şirketlerinin hemen Çin versiyonlarının kullanıcıların karşısına çıkmasıy-

USD 0K













Kaynak: datacatalog.worldbank.org

la bu eleştiriler şiddetlendi. Sosyal medya ve paylaşım ekonomisi
gibi birçok alanda; Spotify, Youtube, Netflix, Airbnb ve Uber gibi
devlerin Çinli versiyonları dikkat çekmeye başladı. Fakat bu gidişat, Çinli şirketler arasındaki sıkı rekabetin de etkisiyle, kullanıcılara en iyi hizmeti sunma yarışına vesile olup yenilikçi yaklaşımların
ortaya çıkmasını sağladı. Örneğin Alipay, WeChat gibi dev şirketlerin öncüsü olduğu, birden fazla hizmet ve ürünün tek bir çatı altında kullanıcılara sunulmasıyla bilinen super app modeli, Çin’den
başlayarak tüm dünyayı etkisi altına almaya başladı. Günümüzde
Güneydoğu Asya’dan, Amerika kıtasına Grab, Rappi ve Uber gibi
örneklerle yaygınlaşan bir super app yaklaşımından söz etmek
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mümkün. Yine benzer şekilde, TikTok öncülüğünde kısa video akımı, dakikalar içerisinde milyonlarca ürünün satıldığı canlı yayın ile
e-ticaret yaklaşımları Çin’den başlayarak tüm Dünya’yı etkisi altına
almaya başladı.

2021 yılında Çin, nüfusunun sadece %68’ine denk gelen 989 milyon internet kullanıcısı, 986 milyon mobil internet kullanıcısı ve
853 milyon mobil ödeme kullanıcısı ile öne çıkmaktadır. Bu sayılara karşılık Amerika’da ise nüfusun %93’üne denk gelen 310 milyon internet kullanıcısı, 280 milyon mobil internet kullanıcısı ve 92
milyon mobil ödeme kullanıcısı olduğu göze çarpmaktadır. Özelİnternet

Mobil İnternet

Mobil Ödemeler

989 milyon
kullanıcı (%68)

986 milyon
kullanıcı (%68)

853 milyon
kullanıcı (%59)

likle iki ülke arasında mobil ödeme kullanıcıları kıyaslandığında,
bir tarafta 1,4 milyar nüfusunun %59’unun mobil ödeme kullanıcısı olduğu Çin, diğer tarafta ise nüfusunun sadece %28’inin mobil
ödeme kullandığı Amerika, aradaki farkı gözler önüne sermektedir.
Bu teknoloji adaptasyonu farkı, Çin’de Dünya’nın diğer coğrafyalarından farklı iş modellerinin ve teknolojilerin ortaya çıkmasındaki
en önemli etkenlerden biridir.
Bir zamanlar sadece üretim merkezi olarak anılan Çin, büyüyen
teknoloji şirketlerinin de ekosisteme olan katkısıyla, alanında
öncü bir teknoloji merkezi olarak da anılmaya başlanmıştır. Çin’in
önemli teknoloji şirketlerinden Tencent, Xiaomi ve Alibaba sadece
2019 ve 2020 yıllarında toplam 550’den fazla yatırım gerçekleştirmiştir. Öte yandan, Çin Hükümeti’nin yapay zeka, büyük veri ve çip
üretimi gibi yüksek teknoloji alanlarına sağladığı teşvik ve imkanlarla önümüzdeki yıllar için büyüme odağının bu alanlarda olduğu
görülmektedir.

Chinese Big Tech tarafından yapılan yatırım sayısı

Çin'de nüfus
1,4 milyar

ÇİN

125

70

ABD

ABDʼde
nüfus
333M

310 milyon
kullanıcı
(%93)

İnternet
2020'den
+85 +12
2021'e Yıllık
million million
Büyüme:
ÇİN ABD

280 milyon
kullanıcı
(%84)
Mobil İnternet
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million million
ÇİN ABD

44

92 milyon
kullanıcı
(%28)

43

168

82
100

51

29
34

Mobil İnternet
+87 +27
million million
ÇİN ABD

27
7

Kaynak: China Internet Information Center (CNNIC), eMarketer, National Bureau of Statistics
(NBS), Pew Research, Worldometer
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Çin Dışındaki Kurumsal Şirketler Açısından
Fırsatlar
Çin Hükümeti’nin 2015 yılında duyurduğu Made in China 2025 planı çerçevesinde, belirli stratejik alanlarda Dünya’ya öncülük etme
hedefi bulunmaktadır. Bu alanlar yapay zeka, IoT ve yeşil enerji gibi
konuları kapsayan sağlık ve tarım gibi 10 temel endüstriden oluşmaktadır. Bu bilgiler göz önünde bulundurularak Çin Pazarı’ndaki
mevcut gelişmeler incelendiğinde, Çin’in yeşil enerji konusuna dahil olan elektrikli araç üretiminde 90’dan fazla marka ile geniş bir
pazar oluşturması, belirlenen stratejilerin başarılı şekilde uygulandığının basit örneklerinden biridir. Hatta Amerikan şirketi Tesla da
bu pazardan ve gelişmelerden uzak kalmamak adına Şanghay’da
bir fabrikasının açılışını yakın zamanda gerçekleştirmiştir. Sadece
Made in China 2025 planında yer alan endüstri ve alanlar değil,
aynı zamanda nüfusu ve büyüyen orta sınıfıyla beraber çok büyük
bir pazarı oluşturan perakende ve mobil oyun gibi son kullanıcıyı
hedefleyen sektörlerde de rekabet dolayısıyla oldukça yenilikçi çözümler ortaya çıkmaktadır.

Çin pazarının, bir yandan yenilikçi çözümlere ve teknolojilere ev
sahipliği yaparken, öte yandan hakkında bilgiye erişilmesi oldukça güç bir yer olduğu da aşikardır. Amerika’da yeni duyurulan bir
teknoloji hakkında sosyal medya gibi platformlar sayesinde, neredeyse anında en detaylı bilgiye anında sahip olunurken, aynı durum maalesef Çin için geçerli değildir. Hem dil farklılığının önemli
bariyer olması hem de Çin içerisinde bile bilginin çok dağınık olması gibi etkenler, bu pazarın dışarıdan takip edilmesini oldukça
zorlaştırmaktadır. Ayrıca, Türkiye’de sıklıkla kullandığımız Google,
Facebook gibi araçların Çin’de yasak olması da aradaki bilgi transferinin kolayca gerçekleşmesini engelleyen sebeplerden biri olabilir. Tüm bunlara ek olarak, pandemiyle beraber Çin’in sıkı şekilde
virüse “sıfır tolerans” yaklaşımı neticesinde Çin’e ziyaretçi/turist
geliş gidişlerinin azalarak, Çin’in iyice dış dünyadan izole olduğu
konuşulmaya başlanmıştır. Durum böyle olunca, Çin dışında faaliyet gösteren kurumsal şirketler, bu dinamik ve yenilikçi pazardaki
gelişmeleri takip etmekte oldukça zorlanmaktadır. Tam da bu noktada; Softtech China’nın Kurumsal İnovasyon Hizmetleri, hem bu
dinamik pazarı yerinden takip etmenize olanak sağlar hem de bu
pazardan en doğru teknoloji partnerine erişmenize yardımcı olur.
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Girişimler Açısından Fırsatlar

Kaynaklar

Her ne kadar büyük Amerikan şirketlerinin başarısızlıkları sebebiyle cazip bir pazar gibi görünmese de, B2B teknoloji şirketleri için
Çin Pazarı’nda büyük imkanlar yer almaktadır. Çin Hükümeti’nin
dışarıdan çekmeyi hedefledikleri yabancı teknoloji şirketleri ve
yetenekler, gelişen teknoloji ve inovasyonda ülkenin öncü olma
hamlesi için önemli bir etkendir. Bu sebeple tarım, sağlık, üretim
teknolojileri gibi belirli alanlarda faaliyet gösteren girişimlere yönelik olarak pazara giriş için önemli teşvik mekanizmaları ve destekler yer almaktadır.

South China Morning Post & SCMP Research, China Internet Report 2021 https://multimedia.scmp.com/infographics/china-internet-2021/

Yeni bir pazara açılırken; pazar araştırması, rakip analizi gibi ilk aşamada gerçekleştirilmesi gereken araştırmaların yanı sıra, Çin Pazarı özelinde mevcut teknoloji altyapısının sorunsuz şekilde Çin içerisinde çalıştığından emin olmak gerekir. Çin’deki güvenlik duvarı
ve kısıtlamalar sebebiyle, Çin dışında sorunsuz çalışan teknoloji,
kimi zaman Çin içerisinde sorunlara yol açabilmektedir. Softtech
China’nın Soft Landing hizmetleri kapsamında, Pazar araştırmalarından teknoloji desteğine kadar, Çin Pazarı’na giriş noktasında bir
girişimin ihtiyacı olabilecek tüm konularda destek sunulmaktadır.

McKinsey&Company, The Future of Digital Innovation in China,
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/china/the%20future%20of%20digital%20innovation%20
in%20china%20megatrends%20shaping%20one%20of%20
the%20worlds%20fastest%20evolving%20digital%20ecosystems/future-of-digital-innovation-in-china.pdf

The World Bank, Data Catalog
China-Britain Business Council, Made in China 2025, https://www.
mta.org.uk/system/files/resource/downloads/Made%20in%20
China%202025%20Booklet%20One.pdf

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Electric-cars-in-China/Surging-EV-sales-put-China-ahead-of-government-targets2
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Dijital Dönüşümün
Sosyal Girişimler
Üzerindeki Etkisi
Son yıllarda Türkiye’de de yaygınlaşmaya başladıkları halde sosyal girişimlerin ve sosyal girişimciliğin ne olduğu konusunda halen biraz kafa karışıklığı var. Bu nedenle, teknolojik çözümlere ve
katkılarına geçmeden önce tanımlarla başlamak istiyorum. Sosyal
girişimler toplumsal ve ekolojik sorunların kök nedenlerine inerek
çözmeyi ve sistemleri değiştirmeyi amaçlayan girişimlerdir. Etkilerini sürdürülebilir kılmak için ise iş modelleri, ürün ve hizmetler
geliştirirler. Etki yaratan geleneksel girişimlerden farkları kuruluş
amaçlarının, yola çıkış motivasyonlarının bir sosyal ya da ekolojik
sorunu çözmek olmasıdır. Kar edebilirler ama hedefleri kar maksimizasyonu değil sosyal ve ekolojik faydadır. Bu nedenle, ürün, hizmet ya da hisse satışlarından elde edilen kârın %49’undan fazlası
hissedarlara dağıtılmaz. Hiç kar dağıtmamayı da tercih edebilirler.
Etkilerini maksimize etmek için karı aynı girişime ya da farklı bir
sosyal girişime yatırarak tekrar kullanırlar. İş modelleri ve iş yapış

biçimleri ile de sistem dönüşümünü, “kimseyi geride bırakma” ve
“zarar verme” prensiplerini benimserler. Bu amaçla adil maaş politikaları geliştirir, çalışanlar arasında gelir adaletsizliği yaratmamaya özen gösterirler.
Uber ve Airbnb gibi büyük girişimler de ilk aşamada sosyal sorunları çözmek ve paylaşım ekonomisini güçlendirmek amacıyla kurulmuş sosyal girişimlerdir aslında. Türkiye’deki durumlarına bakacak olursak, sosyal girişimlerin en yaygın bulundukları sektörlerin
eğitim, imalat ve yaratıcı endüstriler olduğunu gözlemleyebiliriz.
Büyük bir çoğunluğu 2015 yılından sonra kurulmuş; yöneticilerinin ya da liderlerinin %55’i kadın, %47,28’i 35 yaşın altında. Genç,
dinamik ve yeniliğe açıklar. Kapasite geliştirme ve ölçeklenme konusunda sorunlar yaşıyor önemli bir kısmı. Bunun için de dijital
dönüşüm ve teknolojiyi kullanabilmek son derece önemli. Dijital
dönüşümün etkisini Adım Adım’ın, koşu antrenmanları dışındaki,
tüm operasyonun dijitale taşınması örneği üzerinden anlatmaya
çalışacağım.
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Adım Adım ve İPK Platformu
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2007 yılında, yardımseverlik koşusunu yaygınlaştırmak; bireyler, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları arasında köprü
olmak, bireyleri toplumsal ve ekolojik sorunlar için harekete geçirmek amacıyla, Adım Adım’ı kurduğumuzda neredeyse operasyonun tamamını pivot tablolar ve excel dosyalar üzerinden takip ediyorduk. Koşucu bağış toplamak
istediği STK’nın hesap bilgilerini bağışçıları ile paylaşıyor,
“AAOKoşucuİsmiBağışçıİsmi” açıklaması ile EFT ya da havale yapmasını istiyordu. Seçilen dernek ya da vakfın sayfasında kredi kartı ile bağış opsiyonu varsa, bu bilgiler de
ekleniyordu. Bağış dökümleri STK’lara geliyor, onlar bize
iletiyor, biz de haftada iki kez güncelliyor ve koşucularla
paylaşıyorduk. Bu operasyon çok yorucuydu, çok zaman
alıyordu ve hata payı yüksekti. Örneğin, bağışçılar açıklamayı yanlış yazınca sorunlar yaşanıyor ve banka, STK
ve Adım Adım’ın dahil olduğu süreç başlıyordu. Koşucu,
bağışçı ve STK sayısı arttıkça teknolojik bir çözüm ihtiyacı daha da arttı ve partner arayışımız başladı. Bu sürecin
sonunda, sponsorlarımızın desteği ile, Salesforce Türkiye
Cloudteam ve Yuvarla ekipleri ile Peşinde Koş Platformu
(İPK) kuruldu. Dijital dönüşümün çok zaman alacağını düşünenler için küçük bir not, tüm verileri Excel ve Pivot’tan
bir dijital platform olan İPK’ya taşımak yalnızca bir gün sürdü.
Koşucular artık kendi sayfalarını oluşturup İPK bağlantısını
paylaşıyor ve bu bağlantı üzerinden koşucunun kampan-

211

TEKNOLOJİ RAPORU

PROF. DR. ITIR ERHART
yasına bağış yapan bağışçıya dernek/vakfın yöneticisinden teşekkür mektubu anında e-posta ile ulaşıyordu. STK’lar ve koşucular
kendi kampanyalarına yapılan bağışları anlık olarak takip edebiliyordu. Kolaylık ve hız, koşucu ve bağışçı sayısına çok kısa bir süre
içinde yansıdı ve %400’lük bir artış oldu. Yuvarla desteği ile kredi
kartı bağışları %5’ten %70’e çıktı. İPK’nın etkisini görünce bir sonraki sosyal girişimimiz Açık Açık’ı tamamen dijital bir platform olarak tasarladık ve Türkiye’de de çok sayıda örneği olan, aşağıda tartışacağım, dijital bağış ve destek platformlarının arasına katıldık.

Açık Açık, İhtiyaç Haritası ve E-Bursum
Açık Açık bireysel ve kurumsal bağışçıları şeffaf ve hesap verebilir dernek ve vakıflar ile bir araya getirmek amacı ile kurduğumuz
bir platform. Açık Açık, sürdürülebilirliğini platforma dahil olan
STK’lardan aldığı platform kullanım ücreti ve kaynak geliştirme
danışmanlık hizmet bedeli ile sağlayan bir sosyal girişim. Masraflar

çıktıktan sonraki gelirin tamamı Açık Açık Platformu’nun işleyişi ve
iletişimi için kullanılıyor. STK’nın Açık Açık sayfası üzerinden bağış
yapabiliyor, destek olabiliyor ve gönüllülük fırsatlarını inceleyebiliyorlar.
İhtiyaç Haritası ise ayni destekçileri ihtiyaç sahipleri ile buluşturmak amacıyla kurulmuş kar amacı gütmeyen bir platform kooperatifi. Online imeceyi yaygınlaştırmayı amaçlayan İhtiyaç Haritası
bireylerden, eğitim kurumlarından ve STK’lardan ihtiyaçları topluyor, doğruluyor ve harita tabanlı teknolojisi ile desteklerle buluşturuyor. Bugüne kadar 390 milyon TL ile eşdeğer paylaşım ekonomisi
yaratılmış harita üzerinden. Sonsuz sayıda İH/X haritası yaratmak
mümkün bu sistemi kullanarak. Örneğin, Beşiktaş İhtiyaç Haritası Sosyal Yardım Yönetim Sistemi aracılığı ile Beşiktaş’ta yaşayan
ihtiyaç sahipleri kira, fatura, burs, tablet gibi ihtiyaçlarını sisteme
giriyor ve bu ihtiyaçlar ilçe içinde karşılanıyor. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BUMED) için geliştirilen harita ile mezunlar,
öğretim görevlileri, öğrenciler, idari çalışanlar ve esnaf sisteme ihtiyaç girerek ve girilen ihtiyaçları karşılayarak hem birbirlerine destek oluyor hem de Boğaziçi ekonomisine katkıda bulunuyor.
İhtiyaç sahipleri ile destekçileri buluşturan bir başka dijital platform da E-Bursum. Dijital platform burs veren vakfı, dernek ve
okulları burs ihtiyacı olan öğrencilerle buluşturuyor. E-Bursum bugüne kadar, 75.000.000 TL’lik bursun dağıtılmasına aracılık etmiş.
Bu üç örnek dijital platformların bağış ve destek sektöründeki sistemsel dönüşümüne de işaret ediyor bir bakıma. Birey ve kurumlar hız, hesap verebilirlik, şeffaflık, etki takibi kolaylığı nedeniyle bu
platformları tercih ediyor.

212

TEKNOLOJİ RAPORU

PROF. DR. ITIR ERHART

Kaynaklar

Buradan Nereye?
Covid-19 pandemisi yalnızca bağış ve destek ekosistemindeki değil tüm sektörlerdeki dijital dönüşümü hızlandırdı. Bunu sosyal ve
ekolojik etkilerini artırma, CRM altyapısı geliştirme, ölçeklenme fırsatı olarak değerlendiren sosyal girişimler oldu. Hayatın yavaşladığı bu dönemi “kimseyi geride bırakma” prensibi dahilinde, ürün ve
hizmetlerini herkese ulaştırabilecek yardımcı teknolojileri adapte
etmek için kullananlar da. Ancak halen dijital araçları kullanmayan, web sitesi üzerinden satış opsiyonlarını denemeyi bile reddeden girişimciler de var aralarında. Kimi sosyal girişimciler tedarik
zincirlerinin takibi için blok zincir tabanlı teknolojileri araştırırken
ve kullanmaya başlarken, kimileri kripto dünyanın tamamen dışında kalmayı tercih ediyor. Kimi sosyal kooperatifler özellikle Kuzey
Avrupa ve ABD’de yükselişte olan platform kooperatifçiliğinin iyi
örneklerini araştırıp kendi sistemlerini dönüştürmek için onlarla
bilgi alışverişinde bulunurken kimileri eski iş yapma biçimlerine ve
yöntemlerine daha da sıkı sarılıyor. Dönüşümün korkutucu olabileceğini göz ardı etmeden etki potansiyeli yüksek sosyal girişimlere yönelik dijitalleşme programları geliştirilmesinin ve yaygınlaştırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum bu nedenle. “Dijital
Dönüşüm 101: Teknolojiden neden korkmamalıyız?” güzel bir başlık olur kanımca. Ne dersiniz?

Tükiye’de Sosyal Girişimlerin Durumu Araştırma Raporu, 2019. Raporun tamamı için: https://www.britishcouncil.org.tr/sites/default/files/20190702_se_research_report_the_state_of_social_enterprise_in_turkey_tr_double_page.pdf
adimadim.org
ipk.adimadim.org
acikacik.org
https://www.ihtiyacharitasi.org/
https://besiktas.ihtiyacharitasi.org/
https://bumed.ihtiyacharitasi.org/
https://e-bursum.com/
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