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TEKNOLOJİ RAPORU

Teknoloji Raporu, Softtech tarafından yıl sonlarında hazırlanan 
ve gelecek yıllarda yükselişte olması beklenen teknoloji trendleri 
hakkında bilgiler içeren yıllık bir rapordur.

Raporun hazırlanması aşamasında çeşitli araştırma çalışmaları 
yapılmıştır. Dünyadaki önemli araştırma firmalarının ilgili rapor-
ları, İnternet literatürü, ilgili akademik makaleler, dünyadaki ve 
Türkiye’deki gelişmeler ve çeşitli web sitelerindeki veriler kulla-
nılarak analizler yapılır ve bu araştırma sonuçlarına göre rapora 
dahil edilecek teknoloji trendleri başlıklarına karar verilir. Raporun 
temel amacı; teknoloji trendlerinin, bankacılık, finans ve finans 
teknolojileri sektörüne etkisini ortaya koymak ve kullanım alan-
larını değerlendirmektir. Bunu yaparken çok yönlü bir bakış açısı 
ile teknolojilerin avantajları ve dezavantajlarının yanı sıra yasal 
kısıtlar, iş modelleri ve paranın yönü gibi konular da göz önünde 
bulundurulur. Ayrıca geleceğin teknoloji trendlerinin, önümüzdeki 
yıllarda ne zaman “radar”a gireceğine ve etkilerinin ne büyüklükte 
olacağına dair tahminler, değerlendirmeler ve öneriler de raporda 
yer almaktadır. Rapor inovasyon ve girişimciliği ön plana alan bir 
yaklaşım sergilemekte ve tüm okuyucularını da bu bakış açısıyla 
bakmaya teşvik ederek yeniliği ve işbirliğini ön plana çıkarmayı 
hedeflemektedir. Softtech Teknoloji Raporu 2020, önceki versi-
yonlarının üzerine, önemli bir yenilik getirerek konusunda uzman 
konuk yazarların katkılarıyla farklı bir boyuta taşınmıştır. Rapor, 
ekosistemdeki çeşitlilik ve zenginlikten beslenerek, birlikteliğin ön 
plana çıktığı kolektif bir vizyon ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Bil-
giyi paylaşarak arttırmayı hedefleyen, başta konuk yazarlar olmak 
üzere, raporun oluşturulmasında katkısı geçen herkese teşekkür-
lerimizi sunarız.

SUNUŞ

“Teknolojimizin insanlığımızı aştığı açıkça 
belli oldu..” 

Diyor ki...

Albert Einstein
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tehdit olarak algılanmakta. Teknolojinin kaldırdığı sınırlar, 
özellikle Amerika - Çin arasındaki ticaret savaşlarının da gös-
terdiği gibi devletler arasında daha da belirginleşir hale ge-
liyor. Rusya’nın yerel mobil cihazlar ve bilgisayarlarda yerli 
yazılım kullanmak istemesi, Almanya’nın teknoloji şirketleri-
ne yapılacak %10’un üzerindeki yatırımları hükümet onayına 
götürecek olması ile ilgili haberler, durumun Çin - Amerika 
çekişmesinin çok ötesinde olduğunu gözler önüne seriyor. 

Berlin duvarının yıkılışından sonra küresel ekonominin bü-
yümesinin öncü gücü teknoloji, küreselleşmenin krizleri ile 
beraber “sorun” olarak adlandırılabilir duruma gelmiş du-
rumda. Garajlarda hayat bulan geleceğin fikirleri bugüne 
kadar regülasyonların kıyılarında dolaşarak hayat bulurken, 
olgunlaşma dönemlerinde sosyoloji ve siyasetin sert duvar-
larına çarpabiliyor. Bu manzarada hala iddiasını koruyup 
blockchain’le sınırları aşmayı ve aracısızlaştırmayı hedefle-
yen çalışmalar için yakın gelecekte en iyimser yorum, oluşan 
birden fazla kutup içinde hayat bulabilecek olmalarıdır her-

Önsöz
2017 yılında çıkartmaya başladığımız Teknoloji Raporumu-
zun üçüncüsü ile karşınızdayız. Üç yıl içerisinde neler değişti 
diye Teknoloji Radarımızda bakacak olursak teknolojilerin 
beklenen olgunlaşma tarihlerinde önemli değişiklikler ol-
mazken, akıllı şehirler, uçan arabalar ve veri platformlarının 
radarımıza girdiğini görüyoruz. 

Teknoloji kendi yarattığı beklentilerin karşılanmasında mev-
cut işlemci gücü ve iletişim hızının sınırına yaklaşmış görü-
nüyor. 5G’nin yarattığı veri transfer hızlarının açtığı vizyon, 
kuantum bilgisayarlarla bir sonraki çağı yavaş yavaş görünür 
kılıyor. Bir başka deyişle, dünyanın değişimine öncülük eden 
teknoloji yeteneklerinin sınırlarına yaklaşmış durumda. 

Teknoloji tarafında gelişmeler böyleyken teknolojinin de-
rinden etkilediği sosyal ve siyasal alanda da benzer şekilde 
limitlere ulaşma hissi var. Özellikle sanal alemde insanlar 
arasındaki uzaklıkları anlamsız kılan sosyal ağlar, küreselleş-
me döneminin sorunları ile karşılaşan devletler tarafından 

M. Murat Ertem
Softtech, CEO
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halde. Bir nevi soğuk savaş dönemini hatırlatır şekilde senin 
blockchain’e karşı benim blockchain demek durumunda ka-
lacağız gibi...
 
Peki teknoloji adına karamsar olmalı mıyız? Açıkçası radara 
yeni giren fikirlere bakacak olursak 5G’nin sunacağı yeni im-
kanlar sayesinde mega şehirler için akıllı çözümler konuşabi-
liyoruz. İki boyutlu ulaşımın trafik denen sorunu çözememiş 
durumdayken üç boyutta kaos gibi görünen uçan arabala-
rın ulaşıma çözüm olabileceğine inanıyoruz. Henüz emin 
olmasak da 5G’nin kuantum bilgisayarlarla birleşip işlemci 
sıkıntılarını aşacağı bir dünyayı hayal etmeye başladığımızda 
üretilen her verinin anında iletilip yorumlandığı bir dünyaya 
yaklaşıyoruz. 

İlk uçaklar dönemindeki gibi Türkiye dahil dünyanın bir çok 
yerinde uçan araba denemesi yapılıyor, bu anlamda 19.yy 
sonuna benziyoruz. Kuantum bilgisayarlar ve 5G ise ilk bilgi-
sayarlar ve internetin çıktığı döneme benziyor, tıpkı 1950’ler-
de başlayan tanıdık hikaye gibi. Uzun sürdüğü düşünülen 19. 
yüzyıldaki gelişmelerle, savaşların öne çıktığı 20. yüzyılı bir 
potada eritip 25 yılda yaşayacakmışız gibi görünüyor. Tam 
bu noktada yanına yapay zeka koymaya çalıştığımız insan 
kaynaklarımızı konuşma zamanının geldiğini ayırt etmeli-
yiz. Ne bildiğine odaklanıp bilgi ile yoğurmaya çalıştığımız 
çocuklarımızın değişime uyum sağlaması için çevikliği nasıl 
kazanacaklarına odaklanmalıyız. Okul projelerinin günlük 
olarak konuşulduğu duvarlarda kanban boardları görmeye 
başlamış olmalıydık diye düşünüyoruz. 
 
Baş döndürücü hızla yaklaşan yeni çağa hazırlanmak için 
“tarih tekerrürden ibarettir” sözünün ortaya koyduğu tec-

rübeden yola çıkmamız gerektiğine inanıyoruz. Tıpkı insan 
davranışlarının şablonlarını tespit eden yapay zeka gibi. Ama 
hızlı döngüleri değil, yüzyıllık döngüleri, belki de dünya hız-
landığı için 10 yıllık döngüleri yorumlamamız gerekiyor. Bu 
perspektiften 2021 teknoloji raporuna en az bir sosyoloji ya-
zısı almayı planlıyoruz. 
 
2020 teknoloji raporunda bizleri kırmayıp fikirlerini paylaşan 
konuk yazarlarımıza ve içerik sağlayan tüm arkadaşlarımıza 
okuyucularımız adına teşekkür etmek istiyoruz. 3 yıldır bu ra-
porun sizlere ulaşmasını  sağlayan editör arkadaşlarıma ve  
tasarım ekibimize ise minnettarım. Onların teknoloji tutkusu, 
rapor çıkartma cesaretleri ile birleşmesiydi bu raporu çıkara-
mazdık.
 
Hayal gibi görünse de 2020’nin hepimize sükunetle karar 
alma fırsatı sunması dileğiyle...

ÖNSÖZ



T E K N O LOJ İ L E R İ N
G E L E C E Ğ İ
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Müşteri odağı güçlü, uluslararası iş birlikleri-
ne dayanan platform şirketleri tüm sektörlere 
yayılacak.

Müşteriye fayda esasını ön planda tutan, bu sayede müşterinin 
yaşamında yer alan uygulamaların öneminin git gide artacağını 
değerlendiriyoruz.  Mobil araçların olgunlaştığı bu dönemde ben-
zer fonksiyonları sağlayan  uygulama enflasyonu arasında kullanı-
cılar, az sayıda uygulamaya zaman ayırabilmekteler.  Bu nedenle 
kendilerine direkt fayda sağlayabilen ve ihtiyaçlarını tek bir nok-
tada çözebilen uygulamalar hayatta kalırken diğerleri hızla pazar 
kaybetmekteler.

Müşterilerin finansal ihtiyaçları ile ilgili beklentileri de farklılık 
göstermemektedir. Önümüzdeki dönemde açık bankacılığın et-
kileriyle müşterinin yaşamına dokunan uygulamalara finansal 
fonksiyonlar eklemek de mümkün hale gelecektir. Müşterinin ya-
şamında hızlı ve kesintisiz finansal hizmetler oluşturabilmek için 
çok sayıda fonksiyonun tek bir deneyimde bir araya gelmesi gere-
kecektir. Bu hız ve odak ihtiyacı finansal teknoloji platformlarının 
ön plana çıkmasını sağlayacaktır. 

Daha uzun vadede ise özellikle biyometrik tanıma, arttırılmış 
gerçeklik , görüntü işleme ve sesli yapay zeka teknolojilerinin ol-
gunlaşmasıyla, önümüzdeki 10-15 yıllık süreçte “dijital gerçeklik” 
dönemine doğru geçeceğimizi tahmin etmekteyiz. Bu geçişle bir-
likte insanlara erişim kanalları da çeşitlenecek, akıllı gözlükler bile 
alternatif erişim kanalı haline gelecektir. Bu değişim sektör bazlı 
olarak, teknolojinin kullanımının artmasıyla git gide hızlanarak 

TEKNOLOJİ RADARI

gerçekleşecektir. 

Bu dönem geldiğinde, müşteriye ulaşmak, uygulama geliştirmek-
ten çok müşteriyle iletişim kurmak anlamına gelecek ve bu yapıya 
adapte olamayan tüm kurumlar müşterilerini kaybetmek zorunda 
kalacaklardır.

Regülasyonların çerçevesinde, ama yavaş ama hızlı,  firmaların 
globale yayıldığı, birden fazla ülkede aktif platformların güçlendi-
ği, uluslararası iş birliklerine dayanan, müşteri odağı güçlü  kurum-
ların ayakta kaldığı bir konsolidasyon sürecine doğru ilerlemekte-
yiz.
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Yapay zeka verimlilik odaklı senaryolarla ön 
plana çıkacak.

Dünya yapay zekanın önderliğinde büyük bir değişim içerisinde. 
2019 yılında son 3-4 yılda özellikle insansı yapay zeka etrafında 
oluşan yapay zeka köpüğünün azalmasının, yapay zekayı olumlu 
etkileyeceğini düşünüyoruz. Daha ayağı yere basan, problemlere 
odaklanan, verimliliğin ön planda olduğu çözümler ile yapay zeka-
nın etkisini arttırarak devam ettireceğini değerlendiriyoruz.

5G projeleri nedeniyle akıllı şehir yatırımları 
ön plana çıkmakta.

5G teknolojisinin hayata geçmesi ile ilgili çalışmalar devam eder-
ken, bu teknolojinin kullanım senaryolarına odaklanan ülkeler, 
akıllı şehiler ile ilgili çalışmalara destekler oluşturmakta. 5G temel-
de sinyal kapsama alanı daha dar, ancak bununla birlikte lokas-
yon kesinliği, iletişim hızı ve genişliği açısından ciddi kazanımlar 
yaratacak ve yüksek maliyetli bir yatırım olarak ön plana çıkmak-
tadır. Dolayısıyla özellikle mega kent yapısına önem veren ülkeler-
de bu çalışmalar hız kazanmakta. Londra, Singapur, Hong Kong, 
Şanghay, İstanbul gibi şehirlerde akıllı şehir çalışmaları ile de des-
teklenmektedir.

Siber güvenlik ve teknoloji ülkeler seviyesinde 
mücadelelere sahne oluyor.

2019 yılında da ülkeler arasındaki siber güvenlik rekabeti devam 
etti. Özellikle akıllı şehir teknolojileri, 5G ve diğer iletişim tekno-

TEKNOLOJİ RADARI

lojileri ve bulut hizmetleri üzerinden yoğunlaşan siber güvenlik 
rekabeti, firma bazındaki yasaklamalarla yeni bir boyut kazandı. 
Huawei hem 5G hem de cep telefonu pazarında bazı batı ülkele-
rinde yasaklanırken, Rusya ise yerli teknoloji eşleniği varken başka 
ülkelerin mobil yazılımlarının elektronik cihazlarda yer almasını 
yasaklayan bir tasarıya imza attı. Bu gelişmeler ticaret savaşının 
birer kolu gibi görünmekle birlikte siber güvenlik açısından da 
önemli görülmektedir.

Veri güvenliği devletler tarafından uluslararası 
stratejik bir konu olarak ön plana çıkacak. 

Dünya çapında ilerleyen GDPR, KVKK gibi kişisel verilerin korun-
masına ilişkin kanunların ışığında veri gizliliği ve etkilerini önü-
müzdeki yıllarda da gözlemlemeye devam edeceğiz. İnsanların 
belli bir fayda karşılığında verilerinin kullanılmasına düşünüldü-
ğünden daha az önem verdiği, hassasiyetin daha çok bu verilerin 
hükümet veya siyasi kuruluşların eline geçmesi ve kullanılmasına 
karşı oluştuğunu gözlemlemekteyiz.

Kuantum bilgisayarlar yaygınlaşmaya uzak 
olmakla birlikte sınırlı konularda etkili olabilir.

Kuantum bilgisayarlar günümüz bilgisayarlarından oldukça farklı 
bir yapıda olduğundan, her bir senaryo için ayrıca tasarım yapıl-
ması ihtiyacını doğuruyor. Bu da teknolojinin kişisel bilgisayarlar-
da kullanılarak yaygınlaşması için büyük bir engel. Bununla bir-
likte kuantum bilgisayarlarda senaryo bazında çok etkili sonuçlar 
alınabildiği görülmekte. Örneğin; Google Ekim 2019’da yaptığı bir 
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açıklama ile klasik bir bilgisayarda 10 bin yıl sürecek bir işlemi, 200 
saniyede tamamlayabildiklerini duyurdu. Özellikle şifreleme ve 
güvenlik çözümleri, genetik ve fiziksel hesaplamalar gibi konular-
da alınabilecek sonuçlar ile askeri teknoloji seviyesinde sonuçlara 
ulaşılması mümkün olabilecektir.  Bu tarz teknolojilerin onlarca 
yıl askeriyede kullanılması ve ticarileşmesinin ötelenmesi olduk-
ça sık görülen bir yaklaşım olduğundan, bu teknolojinin yakından 
takip edilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz. 

Arttırılmış Gerçeklik geç ama güçlü şekilde 
gelecek.

Bu trendle ilgili beklentilerimizi korumakla birlikte, özellikle dona-
nım teknolojilerinin yavaş geliştiğini düşündüğümüzde, artırılmış 
gerçeklik cihazlarının ancak 5-10 yıl içerisinde ciddi anlamda ge-
lişeceğini öngörmekteyiz. Arttırılmış gerçeklik çözümlerinin kısa 
vadede ise eğitim ve eğlence sektörlerinde, bireysel kullanımdan 
çok ticari senaryolarda kullanılarak gelişeceğini değerlendirmek-
teyiz. 

Otonom araçlar elektrikli araçların önderliğin-
de geliyor.

2019 özellikle elektrikli araçlarda seri üretime geçişin hız kazan-
dığı bir yıl oldu. Artık elektrikli araçların pazarda büyüyen bir yer 
edindiği herkesçe kabul görmekte. Elektrikli araçların sokaklarda 
dolaşmaya başlamasıyla birlikte otonom araçlar için veri toplama 
hızının artmasını beklemekteyiz. Bu sayede otonom araçlarla ilgili 
gelişmelerin de hızlanacağını değerlendiriyoruz.
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Çin önderliğinde Uzak Doğu hem teknolojik 
hem de finansal girişimlerde beklenenin de 
üzerinde performans sergiliyor.

Çin’in hızlı ilerleme yetenekleri yüksek hacimli yatırımlarla destek-
lenince, Çin beklentilerin de üzerinde performans göstermektedir. 
Çin’li girişimlerin sadece regulasyonlarla korunmadığını, kültürel 
farkları da iyi anlayarak piyasada hızlı tutunma sağladığını göz-
lemlemekteyiz. Çin ve Singapur’un öncülüğünde inovatif ödeme 
sistemlerinin hızla hayata geçtiğini gözlemliyoruz. Bunula beraber 
özellikle siber güvenlik, nesnelerin interneti ve görüntü tanıma 
teknolojilerinde  Çin’in öncü konuma doğru ilerlediğini değerlen-
dirmekteyiz.
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Fintech’ler globalleşerek, güçlü ve istikrarlı bir 
şekilde büyümeye devam edecek.

Özellikle 2008 yılından itibaren dünyada baş gösteren finansal 
kriz ortamı ile birlikte kurumsal firmalara olan güven sarsılmaya 
başladı. Ayrıca genç nesillerin, değişen teknolojiler sebebiyle fir-
malardan daha iyi müşteri deneyimi için farklı beklentileri oluştu. 
Finansal teknolojiler alanında çalışan girişimler de bu beklentilere 
karşılık verebilmek için ortaya çıktılar ve düzenli bir büyüme yaka-
lamayı başardılar. 2019 yılında Fintech’ler yatırım almaya kuvvetli 
bir şekilde devam ederek trendi doğrulamaktalar. Özellikle Avrupa 
ve Çin’de güçlenmeye devam eden fintechh’lerin global genişle-
meye giderek ulslararası yayılmaya odaklanacağını değerlendir-
mekteyiz.

Açık Bankacılık trendi regülasyonların deste-
ğiyle olgunlaşmaya devam ediyor.

Kurumsal firmalar, hizmetlerini iyileştirebilmek ve müşterilerini 
kaybetmemek adına yeni girişimlerle iş birliği yapmaya başladı. 
Girişimlerin büyük firmalarla etkileşimde olabilmesinin en etkin 
yöntemi ise finansal kurumların servis arayüzlerini (API’lerini) aç-
ması ile mümkün. Bunu teşvik etmek için devletler de kurumları 
desteklemeye başlamış durumda. Avrupa’dan başlayan rüzgara 
Türkiye de dahil olarak Açık Bankacılık ile ilgili çalışmalara başla-
mış oldu. 

Açık bankacılık ile tüm dünyada, önümüzdeki dönemde, ulusla-
rarası ödeme sistemlerinin, varlık yönetimi konusunda çalışan ro-
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bo-danışmanların, işveren-çalışan ilşkisine dayanan kredi sistem-
lerinin, firmaların nakit akışına yardımcı olan girişimlerin ön plana 
çıkacağını ve bu hizmetlerini git gide daha küçük firmalara hizmet 
verebilecek şekilde geliştireceklerini değerlendirmekteyiz.

Kriptopara köpüğünün geçmesiyle blok zincir 
teknolojilerinde ayağı daha çok yere basan 
olgun çözümler ortaya çıkacak. 

Ekosistem etkileşiminde açık bankacılığın yanı sıra, “aracısızlaştır-
ma” da ön planda. Bunu en çok destekleyen gelişme ise Blok Zin-
cir (Blockchain) teknolojisi. Blok zincir ile merkezi olmayan fakat 
güvenilir iş modelleri kurmak mümkün. 

Oluşan Bitcoin rüzgarı nedeniyle blok zincir teknolojisi pek ön 
plana çıkmasa da 2018 yılından başlayarak kripto para dışında da 
blok zincir denemelerinin artarak devam ettiğini gözlemle- dik. Bu 
teknolojinin, kripto paralardan dağıtık defter teknolojisine doğru 
kayarak, ayağı daha çok yere basan, konsorsiyum bazlı çalışma-
larla çok daha olgun ilerleyeceğini değerlendirmekteyiz. Konsorsi-
yum bazlı çalışmaların belirli bir hızın üzerine çıkmasının mümkün 
olmayacağını fakat zamanla olgunlaşarak aktif hale geleceğini de-
ğerlendiriyoruz.  Özellikle dijital kimlik, her türlü emtia ve varlığın 
takibi ve sahipliği, kurumlar ve kişiler arası sözleşmelerin yöneti-
mi, uluslararası ticaret ve para transferi gibi konularda blok zincir 
teknolojileri aktif olarak kullanılmaya aday. GDPR ve KVKK gibi 
kanunların hakkıyla uygulanabilmesi ve verinin gizliliğinin kişinin 
inisiyatifine bırakılabilmesi gibi konularda da blok zincir öne çık-
makta. 
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İş birliği modelleri ve insan gücünün yöneti-
minde daha dinamik yapılara geçiş hızlanacak. 

Fintech girişimleri ile hızlı işbirlikleri yapan ve merkezi olmayan sis-
temlere yatırım yapan kurumların ön plana çıkacağı bir dönemin 
başlangıcındayız. 2018 yılında yeni nesil bankacılık girişimlerine 
başka ülkelerdeki kurumlarca yatırım yapıldığını veya elde ettik-
leri yatırımlarla faaliyetlerini başka ülkelere de kaydırdıklarını göz-
lemlemekteyiz. Ülkelerin Fintech’ler aracılığıyla hem satın alma ve 
yatırımla hem de ortaklıklarla diğer ülkelerdeki ödeme sistemle- 
rinde etkili olmaya çalıştıkları gözlemlenmektedir. Girişimlere ya-
tırım yapmak, diğer ülke piyasalarına giriş yapmak isteyenler için 
önemli bir fırsat. Günümüzde birçok girişim ve fonun yatırımdan 
çıkış stratejisi, ülkede belli bir pazara hakim bir şirket oluşturmak 
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ve sonrasında bu şirketi eşleğini olan global bir firmaya satmak 
oluyor. 

Kurumların tüm bu süreç içerisinde organizasyonel ve bürokratik 
anlamda da bazı değişimlere gitmesi kaçınılmaz. Yeteneklere ulaş-
manın git gide zorlaştığı, girişimlerle farklı iş birlikleri yapmanın ö-
neminin arttığı, tüm bunlara ek olarak verimliliğin önem kazanma-
ya devam ettiği bir döneme doğru ilerlemekteyiz. 

Kurumlar karlılık ve verimliliklerini arttırabil-
mek için iç yetkinliklerini tekrar dışarıya aç-
maya başlayacak.

Birçok şirket onlarca yıldır yeni pazarlara girmeye çalıştı. Bunun 
için kullanılan bir yöntem, büyük bir yetkinliğe sahip olan ve bu 
yetenekten bir ürün oluşturan şirketten, bir süreç veya veri almak 
olmuştur. Ancak bu yöntem pek çoğu için tarihsel olarak başarı-
sızlıkla sonuçlanmıştır. Bulut bilişim çağında, şirketler bunu tekrar 
deneyecekler. Bunun altında yatan sebep ise bulut bilişimin sağ-
ladığı yeni pazarlara girişteki ve bulut hizmetlerinin büyük kitlelere 
dağıtılabilmesindeki kolaylıktır. Dahili kapasiteyi, gelir getiren ve 
global ölçekte teslim edilebilen harici dijital ürünlere dönüştür-
mek, yatırımın dijital bir iş haline gelmesini haklı çıkarmaktadır. 



YA PAY
Z E KA
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Tanımlar

Yapay Zeka (AI): İnsan ve hayvanların gösterdiği doğal zekanın 
aksine, akıllı makineler, yaratma hedefi olan geniş bir disiplindir. 
Bununla birlikte, insanın tüm bilişsel yelpazesini taklit eden ve 
sonra aşan makineler inşa etmek için alanın uzun vadeli tutkusu-
nu yakalamak gerekir.

Makine Öğrenmesi (ML): Makinelerin verilerden “öğrenmelerini” 
sağlamak için genellikle istatistik teknikleri kullanan ve nasıl yapı-
lacağına ilişkin talimatlar verilmeyen bir Yapay Zeka alt kümesidir. 
Bu süreç, belirli bir görevin model performansını daha da arttıran 
bir öğrenme “algoritması” kullanarak “bir modeli” “eğitmek” ola-
rak bilinir.

Pekiştirmeli Öğrenme (RL): Son on yılda araştırmacılardan çok 
ilgi gören bir Makine Öğrenmesi alanıdır. Hedef odaklı davranışı, 
aracının bu hedefe ulaşmak için yaptıkları eylemlere (“politika” 
olarak adlandırılır) yanıt olarak ödüller veya cezalar veren bir or-
tamda deneme yanılma yoluyla öğrenen yazılım ajanlarıyla ilgili-
dir.

Derin Öğrenme (DL): Verilerdeki karmaşık kalıpları nasıl tanıya-
cağınızı öğrenmek için beyindeki nöron katmanlarındaki aktiviteyi 
taklit etmeye çalışan bir Makine Öğrenmesi alanıdır. Derin öğren-
medeki “derin”, çağdaş Makine Öğrenmesi modellerinde çok sayı-
da nöron tabakasını ifade eder, daha iyi performans kazanımları 

elde etmek için zengin veri sunumu öğrenmeye yardım eder.

Algoritma: Belirli bir problemin nasıl çözüleceğine dair kesin bir 
tanımlamadır.

Model: Bir Makine Öğrenmesi algoritmasının veriler üzerinde eği-
tildikten sonraki çıktısı, model olarak bilinir. Bu model daha sonra 
tahmin yapmak için kullanılabilir.

Denetimli Öğrenme: Sistemin açıkça öğrenilebilecek etiketli ör-
neklerle sunulduğu, günümüzde en yaygın (ticari) olan Makine Öğ-
renmesi algoritması türüdür.

Denetimsiz Öğrenme: Denetimli öğrenmenin aksine, bu makine 
öğrenmesi algoritması, etiketlerle açıklanmamış verilerin doğal 
yapısını ortaya çıkarır.

Transfer Öğrenimi: Makine öğrenmesinde bir problemde kaza-
nılan bilginin depolanmasına ve farklı veya ilgili bir probleme uy-
gulanmasına odaklanan ve böylece ek eğitim verisi ve hesaplama 
ihtiyacını azaltan bir araştırma alanıdır.

Doğal Dil İşleme (NLP): Makinelerin metin verilerini analiz etme-
sini, anlamasını ve yönetmesini sağlar.

Görüntü İşleme: Makinelerin görüntüleri ve videoları analiz et-
mesini, anlamasını ve yönetmesini sağlar.

YAPAY ZEKA
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Yapay Zeka Teknoloji ve Kullanım Kırılımı

Yapay zeka, makineleri akıllı hale getirmenin, yorumlamanın ve 
mantıksal karar verme yetisi kazandırılmasının genel ismidir. Bu 
genel kavram, teknik olarak hedeflenen amaca göre alt birimlere 
ayrılmıştır.

Makine Öğrenmesi (Machine Learning), versiyon uzayı öğren-
mesi veya karar ağacı öğrenmesi gibi kapsamlarda, makinelere, 
belirlenmiş obje veya işlem modellemesi eşliğinde öğrenme yetisi 
kazandırılmasıdır. 

Yapay Sinir Ağları (Neural Networks), beyin modelleme, zaman 

serileri tahminleri ve sınıflandırma üzerinedir. 

Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing), doğal dillerin 
makinenin anlayacağı biçimde işlenmesidir.

Uzman Sistemler (Expert Systems), karar destek sistemleri ve öğ-
retme sistemleri üzerine yoğunlaşır. 

Görüntü İşleme (Computer Vision & Image Processing), nesne 
tespiti, görsel veri işleme ve imajları yorumlamayı kapsar.

Evrimsel Hesaplama (Evolutionary Computation), genetik algo-
ritmaları, genetik hesaplama ve programlamayı içerir. 

Görüntü İşleme

Ses İşleme

Doğal Dil İşleme

Bilgi Temsili

Anlama

Duyu

Makine Öğrenmesi

Uzman Sistemler 

Açıklayıcı TeknolojilerYapay Zeka Teknolojileri

Tavsiye Sistemleri 

Veri Görselleştirme 

Sanal Ajanlar 

Kimlik Analizi 

Konuşma Analizi 

Bilişsel Robotik 

Kaynak: https://www.guru99.com/artificial-intelligence-tutorial.html

YAPAY ZEKA
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Veri Bazlı Tahminleme Sistemleri 

Sesli AsistanlarGörüntü İşleme

Fiziksel Sistemler 

Görüntüden Teşhis (bitkilerde ve insanlarda hastalık teş-

hisi) 

Duygu Analizi 

Davranış Gözlemleme  

Nesne Anlama 

Tehdit Algılama 

Trend Tahminleme (rota hesaplama, iş yükü tahminleme, 

müşteri sayısı tahminleme) 

Risk Tahminleme Sistemleri (fraud, kredi skoru, terör bağ-

lantısı) 

Öneri Sistemleri (ürün önerisi, partner önerisi, finansal da-

nışman) 

Doğal Dil Anlama 

Ses Anlama 

Doğal Dil İşleme 

Doğal Dil Oluşturma 

Kişisel Asistanlar 

Otonom Araçlar 

Robotlar 

01

03

02

04

YAPAY ZEKA



19

TEKNOLOJİ RAPORU

Bankacılıkta Yapay Zeka kullanım durumları

Lokasyon zekası

Kayıp tahmini

Servis robotları

Çağrı merkezi
temsilci eşleme

Sorgu
yönlendirme

Doğal dil üretimi

Biyometrik
kimlik doğrulama

Diyalog Yapay Zekası

Müşteri ömür boyu
değer modellemesi

Sigorta
poliçesi imzalama

Davranışsal
biyometri

Robot danışmanlar

Kişisel finans
yönetimi

Kimlik doğrulama

Yapay zeka
işlemcileri Duygu analizi

Teknoloji Devleri 2010 yılından itibaren
toplamda 60 Yapay Zeka girişimi satın aldı

60

50

40

30

20

10

0

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Yapay Zeka Şirketleri

Amazon

7

Facebook

8

Microso�

9

Google

14

Apple

18

YAPAY ZEKA



20

TEKNOLOJİ RAPORU

Yapay zeka girişimlerinin fonlama miktarları,
2014 1. çeyrek – 2019 2. çeyrek
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Bu istatistik, 2019'dan 2023'e kadar dünya çapında kullanılan toplam dijital asistan sayısı 
tahminini göstermektedir. Dijital ses asistanı pazarının, gelecek yıllarda devam eden 
genişleme deneyimini yaşamaya devam edeceği, 2019'da kullanımda olan ses asistanı 
sayısının 3,25 milyardan 2023 yılına kadar yaklaşık 8 milyar olacağı tahmin edilmektedir.
Shanhong Liu, 18 Temmuz 2019

Dünya çapında 2019'dan 2023'e kadar
kullanılmakta olan dijital asistan sayısı (milyar $)
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Yapay Zeka’nın
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Ön Yargılı Yapay Zeka
Bilgisayarlar başlangıç veri seti kullanılarak eğitilirler ve eğitim 
programları insanlar tarafından oluşturulur. Çoğu zaman, eğitim 
setleri içimizde gizli olan, onaylanmamış önyargıyı ortaya çıkar-
maktadır. Bilgisayar sistemlerimiz karar almada başarılı oldukça, 
kendimizi algoritmalar tarafından, bize açık bir anlam ifade etme-
yen ancak çok büyük tepki uyandırabilecek gruplara göre sınıflan-
dırılmış olarak bulmaya başladık. 

Siz ya da tanıdığınız bir kişi, algoritmanın yanlış gruplamasına 
girebilir ve şeffaf olmayan veya kolay anlaşılmayan nedenlerden 
dolayı, bir krediye ya da belirli bir ilaca veya bir daire kiralamaya 
uygun olmadığınızı keşfedebilirsiniz. Yapay Zeka veri ile beslendi-
ğinden; şüpheli belirleme, kredi skorlama vb. durumlarda kulla-
nılması halinde, mevcut istatistiksel bağlantılarla cinsiyet, köken, 
meslek gibi konularda ayrım yapabilir. 

Veriye Güven
Yapay Zeka’nın güvenlik ve finans gibi kritik konularda kullanılma-
ya başlaması, hem yapay zeka hedefli siber güvenlik saldırılarını 
arttırmaya başladı hem de düşük oranda da olsa hatalı sonuçların 
görünürlüğünü arttırdı.  Yapay zeka kodlamadan çok veriden yola 
çıkarak bir çıkarsama içeridiğinden dolayı, veri setlerinin kasıtlı 
veya hatalı bir şekilde değiştirilmesi en temel yöntem olarak or-
taya çıktı. Veri setinin kasıtlı veya tesadüfi olarak değiştirilip değiş-
tirilmediğini anlayamayacağımız bir noktaya yakında ulaşacağız. 
Yapay Zeka sistemleri bizim güvenimize dayanır. Sonuca güvenmi-
yorsak, onlarca yıllık araştırma ve teknolojik ilerleme boşa gide-
cektir.

Hukuki Sorumluluk
Yapay Zeka ve robotların, tanımlanmış veriler olmaksızın, kendi 
kendine keşfettiği, hatta daha iyi veri ve değişkenlere ulaşabildiği 
sistemlerden bahsedilmeye başlanmıştır. Bu yönüyle Yapay Zeka 
ve robotlar; hukuki boyutuyla, bilhassa irade, bilinç, hak ve fiil eh-
liyeti ve sorumluluk kavramlarıyla irdelenir hale gelmişlerdir. Daha 
dar kapsamlı Yapay Zeka çözümlerinde dahi ciddi hukuksal ve 
etik konular gündeme gelmektedir. Kanserli hasta teşhisi, bir terör 
mensubunun tanınması veya otonom araçlarda yapay zeka kulla-
nımı, insan hayatını doğrudan etkileyecektir.

Karar Mekanizmasının Şeffaflığı
Yapay Zeka sistemleri kararlarını açıklayabilmeli, daha fazla şeffaf-
lık sunabilmeli ve verileri kullananlar için hesap verebilir olmalıdır. 
Ancak sorun, böyle bir şeffaflığın sunulmasının, ticari ürünlerin 
yüksek kazanç sağlanan gizliliklerini ortaya çıkarmasıdır. Bir baş-
ka zorluk ise; sistemlerin karar verme süreçlerini eşzamanlı olarak 
açıklamasını istemek, çıktı hızını ve kalitesini düşürebilir.

Yapısal Olmayan Verilerin Anlaşılması
Yapay Zeka’nın en önemli dezavantajı, insanın sahip olduğu gibi 
düşünme yeteneğine ve entegre göz, kulak gibi sensörlere sahip 
olmamasıdır. Bu nedenle video, fotoğraf veya basılı dokümanları 
anlarken çok farklı teknolojiler kullanılmaktadır ve bunların başarı 
oranı insana yaklaşmaktan çok uzaktır.

Eğitim Verisinin Sağlanması
Yapay Zeka, eğitiminde kullanılan veri kadar başarılı olabilir. İn-
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sanlar, en azından hukuki anlamda, sorumlu kararlar verebilmek 
için 16 yıl boyunca çok boyutlu bir şekilde öğrenim görmektedir. 
Öğretim verisi sorunlu olduğunda insanlar da hatalı kararlar vere-
bilmektedir. Yapay Zeka söz konusu olduğunda ise beslenebilecek 
verinin büyüklüğünün ve çeşitliliğinin sınırları bulunmaktadır. Ye-
tersiz veri kadar eksik boyutlar da hatalı kararlara yol açabilmekte-
dir. Özellikle eğitim verisinin doğruluğunun net olmadığı konular-
da Yapay Zeka ciddi yanılsamalar yaratabilir.

Yapay Zeka İhtiyaç Zorluk Matrisi
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Google, 2019 yılına girerken, ön yargılı yapay zeka iyileştirmelerine ağırlık verdi:

Kaynak: https://www.independent.co.uk/life-style/women/google-translate-sexist-masculine-feminine-he-said-she-said-english-spanish-languages-a8672586.html
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Zamanlama

Zamanlama

Spesifik Yapay Zeka, Yardımcı Yapay Zeka, Genel Yapay Zeka, Süper (İnsan Üstü) Yapay Zeka, 
İnsan Ötesi Yapay Zeka. Ancak yine de, tüm bu aşamalardan geçeceğimize dair bir garanti 
verilemez.

Spesifik Yapay Zeka 01

02 Yardımcı Yapay Zeka

Kapsam

Kapsam

Etkiler

Etkiler

Belirli görevleri yerine getirebilme, 
bunları öğretilen boyutların dışına ta-
şıramaz, kendi kendine yeni fonksiyo-
nalite geliştiremez. 

İş ve gündelik hayatlarında insan-
ların çalışmalarını destekleyen, hız-
landıran yapay zeka. 

Kendini tekrarlayan ve insan desteği 
olmadan ölçeklenemeyen işlerin ve-
rimliliğini arttırır. 

İnsanların iş hayatındaki etkinlikle-
rini arttırarak birbirleri ile ve ileride 
gelebilecek genel yapay zeka ile re-
kabeti arttıran yapay zeka. 

Etkili Olduğu Grup
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Mavi Yakalılar 

Tüm insanlar

Bugün ve bugüne kadar 

Bugün ve önümüzdeki 20 yıl 

Yapay Zeka’nın 5 olası aşaması vardır
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kullanmayan firmaları gerektiğinde devre 
dışı bırakabilen yapay zeka. 

Sanat, Hukuk, Matematik, Bilim 
gibi dallarda insanlara yakın 
performans gösterme, insan-
larla beyaz yakalı işlerde insan-
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Gelecekteki Yapay Zeka talep yörüngesi, gelecek 3 yılda Yapay Zeka harcamalarındaki % değişim

Mevcuttaki Yapay Zeka benimsenme oranı, şirketlerin %’si Kaynak: guru99.com
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FHI anketine katılanların medyanı, 2028 yılına kadar üst düzey makine 
zekasının geliştirilmesi olasılığının %54 olduğunu tahmin ediyor.

Üst düzey makine zekası, günümüzde ekonomik olarak ilgili hemen hemen tüm 
görevleri, her işte medyan insandan (bugün) daha iyi yapabilen makineler 
olarak tanımlandı.

Bu tahminler, önceki iki ankette uzmanlar tarafından tahmin edilenden çok 
daha erken.

FHI araştırmasında, CS derecesine sahip katılımcılar biraz daha uzun bir zaman 
dilimi sağlamış ancak aynı zamanda önemli bir örtüşme göstermiştir.

Kamu toplamı tahmini
(%95 güven aralığında)

CS/mühendislik derecesi
olan katılımcıların
toplam tahmini
(%95 güven aralığında)

Ankete cevap
verenlerin raslantısal
alt kümesi

Yapay Zekaya Karşı Tutumlar: üst düzey
makine zekası sadece 9 yıllık
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VİDORA 

Makine Öğrenimi ile ilgili en büyük zorluklardan biri veri tartışma-
sını içerir - veri bilimcileri zamanlarının %90’ını buna harcıyor diye-
biliriz. Makine öğrenim problemleri için veri taraması tipik olarak 
ön işleme verisi, veri temizleme ve özellik mühendisliği gibi çeşitli 
görevleri kapsar. Veri silme, ham verileri bir makine öğrenme sı-
nıflandırıcısı tarafından kullanılabilecek formata dönüştüren iş-
lemler olarak düşünülebilir. Bilhassa özellik mühendisliği (feature 
engineering), makine öğrenme problemlerine özgüdür ve genel-
likle makine öğrenme teknolojisinin derinlemesine anlaşılmasını 
gerektirir.

Harcanan verilerin azaltılması için harcanan zamanın azaltılması, 
şirketlerin pazarda makine öğrenimi çözümleri başlatmalarını ko-
laylaştırmada en önemli ve etkili alanlardan biridir. Vidora’nın tek-
nolojisi veri düzenleme görevlerini otomatikleştirmeye yardımcı 
olur ve bu süreçte işletmelerin verilerinden daha fazla değer elde 
etmelerini sağlar.

Örnek olarak; çevrimiçi bir ürün satın alma, bir öğe kategorisi seç-
me, alışveriş sepetine bir öğe ekleme, bir e-postaya tıklatma vb. 
davranışsal faaliyetler içerebilecek bir e-ticaret şirketinden elde 
edilen davranış verilerini düşünün. Bu ham etkinlik bilgisinden 
yararlanmak için Makine Öğrenmesinde, ham olay verisi önce 
kullanıcı için organize edilmeli ve işlenmeli, temizlenmeli ve son 
olarak daha karmaşık özellikler oluşturmak için özellik mühendis-
liği uygulanmalıdır. Vidora, bu görevlerin birçoğunu basit bir ara-
yüzde otomatik hale getirir, böylece işletmeler, kullanıcılarından 
önümüzdeki 5 gün içinde kimlerin satın alacağını, gelecek iki hafta 
içinde ne kadar envanterin olacağını vb. tahminleri yapmayı, bir 
başka deyişle karmaşık makine öğrenme modelleri oluşturulma-
sını sağlar.

YAPAY ZEKA



Açıklanabilir
Yapay Zekâ
Yapay zekâ teknolojileri yakın zamanda önceden örneğini gör-
mediğimiz bir ilginin odağı oldu. Çok değil, 5-6 yıl önce akade-
mik çevreler dışında yapay zekâ kavramı bilim kurgu filmlerini 
çağrıştıran ve açıklamaya muhtaç gizemli bir kavramdı. Bugün 
yapay zekânın sesli asistanlardan, otonom araçlara kadar birçok 
alana başarılı uygulamaları haber bültenlerinin demirbaşı haline 
geldi.

Yapay zekâ farkındalığının artması iki temel sebebe dayanıyor. 
Yaklaşık 10 yıl önce başlayan Big Data ve GPU işlemci furyası so-
nucu büyük veriye ulaşmanın ve işlemenin maliyeti düştü. Bu 
avantajları iyi kullanan yenilikçi makine öğrenmesi metotları 
görülmemiş performans iyileştirmeleri sergilediler. Örneğin, 2015 
yılında çok zor bir problem kabul edilen nesne tanıma proble-
minde en başarılı sistemin hatası %30’lar civarından %5’in altına 
indi. Böylece makineler nesne tanıma problemini çözmede çok 
başarılı olan insanların performansını egale etti ve sonrasında 
çıtayı çok daha öteye taşıdı.

Kimdir?

İletişim

Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Massachusetts Ins-
titute of Technology Artificial Intelligence laboratuvarın-
da yapay zekâ uygulamaları üzerine tamamladı. Doktora 
sonrası araştırmalarını Cambridge Üniversitesi’nde yüz 
ifadelerinin otomatik analizi üzerine tamamlayarak 2009 
yılında Koç Üniversitesi’ne katıldı. Harvard Üniversitesi 
ve Yale Üniversitesinde ziyaretçi profesör olarak bulunan 
Dr. Sezgin, Türkiye Bilim Akademileri Üstün Başarılı Genç 
Bilim İnsanı Ödülü sahibidir. Çalışmalarına yapay zekâ 
uygulamaları, makine öğrenmesi, bilgisayarlı görme ve 
akıllı insan-bilgisayar arayüzleri konularında devam et-
mekte ayrıca endüstriyel projelere yapay zekâ danışman-
lığı yapmaktadır. 

mtsezgin@ku.edu.tr
https://iui.ku.edu.tr/people/

T. Metin Sezgin
Koç Üniversitesi, Doçent
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Kıyasıya süren bu yarışta endüstride (az da olsa akademide) ya-
pılan bir yanlış, makine öğrenmesi algoritmalarının etiketli veriyi 
akıllı modellere çeviren birer sihirli değnek gibi görülmesi ve buna 
bağlı olarak elde edilen modellere akıllı kararlar veren kara kutu 
muamelesi yapılmasıdır. Ancak, bazen hayati sistemlerin parçası 
olabilen ve büyük veri ile eğitilen kompleks yapay zeka modelle-
rinin nasıl çalıştığı, karara nasıl ulaştığı, hangi durumlarda hata 
yapabileceği ve zayıf noktaların anlaşılmadan kullanılması bü-
yük riskler taşımaktadır. “Açıklanabilir Yapay Zeka” (Explainable 
AI) başlığı altında yapılan çalışmalar bu risklerin tanımlanmasını, 
risklere karşı önlemler alınabilmesini ve akıllı modellerin şeffaflaş-
tırılmasını hedef alır.

Bir banka için kredi taleplerini değerlendiren veya bir onkoloji kli-
niği için biyopsi değerlendirmesi yapan yapay zeka sistemlerini ele 
alalım. Her iki durumda da sistem eldeki verileri alır ve basit bir 
sonuç üretir (ret/onay, iyi/kötü huylu). Ancak sonuç basit olsa da, 
her iki durumda da sonuca nasıl ulaşıldığı ve verilen kararın ge-
rekçeleri büyük önem taşımaktadır. Banka müşterisi için ilgili karar 
verilirken adil davranılması, kararın kanuna ve  kurum politikaları-
na uygun olması, onkoloji kliniği için ise değerlendirmenin kabul 
edilen tıbbi kriterlere uyumu kritiktir. Dolayısıyla yapay zeka sis-
temlerinin kararlarını ve işleyişlerini insanlarca anlaşılabilir sade 
bir dil ile ifade edebilmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki örnek, birey bazında veya tekil örnek bazında verilen 
kararların açıklanabilirliğini kapsamaktadır. Başka bir tür açıkla-
nabilirlik ise bir yapay zeka modelinin karar verme mekanizması-
nın bütüncül olarak anlaşılmasını ve haritalandırılmasını kapsar. 

ImageNet veritabanı için en iyi nesne tanıma performansının yıllara 
göre gösterimi. 2015’de en iyi sistem insan hata oranın altında bir per-
formans sergiliyor.

Yapay zekâyı gündeme taşıyan ikinci etken, akademik alanda yu-
karıda bahsettiğim başarılar sonunda yapay zekânın potansiyelini 
fark eden Facebook, Amazon, Google gibi devasa şirketlerin yap-
mış olduğu başarılı PR çalışmaları oldu. Bu şirketler zaten çok uzun 
zamandır ürünlerinde yapay zeka kullanmaktaydı. Teknolojinin 
marka değeri anlaşılınca alanda yaptıkları çalışmaları ve ürünle-
rini yoğun medya ve PR desteği ile tanıtmaya başladılar. Bu büyük 
PR dalgasının yarattığı farkındalıkla bugün birçok şirket ürünlerine 
ve süreçlerine yapay zekâ çözümleri ekleme yarışına girdi.

ImageNet Sınıflandırma Hatası (En iyi 5)
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yapay zeka sisteminin altında yatan kara kutunun karmaşıklığını  

taktir etmek gerekir. Otonom araçlarda görüntüden nesne tespit 

etmek için kullanılan tipik bir model, eğitim verisi ile hassas olarak 

ayarlanmış (öğrenilmiş) 100 milyonun üzerinde parametre içerir. 

Bu modeli kullanarak bir fotoğrafta yaya, otomobil gibi nesneleri 

tanımak ise 10 milyardan fazla çarpma ve toplama işlemi gerekti-

rir. Görünürde çok basit bir iş gören yapay zeka kara kutusu, aslın-

da içeride alınan milyarlarca ufak kararı bir şekilde birleştirerek tek 

bir sonuca bağlar. Milyarlarca operasyonu bir insanın anlayacağı 

sadelikte, birkaç kelime veya birkaç cümle ile özetlemeye çalış-

mak işin teknik zorluğunun sadece bir boyutu. İyi bir açıklamanın 

nasıl olması gerektiği, “açıklama” kavramının felsefi, pratik ve hu-

kuki açıdan nasıl tanımlanması gerektiği ise işin beşeri ve sosyal 

bilimlere bakan yönünü oluşturmakta. 

Burada ulaşılmak istenen tek bir girdi için nasıl karar verildiği de-
ğil, sistemin bir bütün olarak nasıl çalıştığının, hangi gerekçelere 
ve ölçümlere dayanarak, nasıl bir süreç sonunda karara ulaşıldığı-
nın bir tarifidir.

Mevcut yapay zeka sistemlerinin çok azı açıklanabilirliği destek-
lemektedir. Bu özelliğe faydalı ancak opsiyonel bir özellik gözüy-
le bakmamak gerekir.  Zira Avrupa Parlamentosunun 2016 tarihli 
GDPR regülasyonu kişilerin özel verileri ile kişileri etkileyecek nite-
likte kararlar veren otomatik algoritmalar için getirdiği kısıtlama-
lar ile kişilerin ilgili kararların gerekçelerini talep etmesinin önünü 
açmaktadır.

Açıklanabilirlik, yapay zeka alanının en ilgi çeken, en zor konula-
rının başında gelmekte. Son olarak açıklanabilir sistemler üret-
menin zorluğuna değinelim. Bu zorluğunu anlamak için tipik bir 
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1. Ses Tanıma

Sesiniz, ses boşluğunuzun biçimi ve konuşurken ağzınızı hareket 
ettirme şekliniz nedeniyle benzersizdir. Bir ses tanıma sistemine 
kaydolmak için ya tam olarak sistemin istediği kelimeleri ya da 
ifadeleri söylersiniz veya söylediğiniz konu ne olursa olsun, bilgi-
sayarın sizi tanımlayabilmesi için konuşmanızın geniş bir örneğini 
verirsiniz.

2. Yüz Tanıma

Yüzümüz, paramıza ve cihazlarımıza erişmek için bir anahtar ol-
maya başladı. Parmak izlerinin aksine, yüzün uzaktan taranabil-
mesi ve insanların bir kameranın önünden geçerken elektronik 
olarak tanımlanabilmesi, bu teknolojinin ayırt edici özellikleridir. 
Yüz tanıma sistemleri, bir kişinin burnunun genişliği gibi, noktalar 
arasındaki mesafeyi ölçerek yüz izleri denen – kişiye özgü benzer-
siz bir kod - üretir. Bir güvenlik kamerası belli bir mesafeden yüzleri 
tanımak için kullanılabilir. Bu kameralarda yüzleri arayan, yeniden 
yönlendiren, eğrilten ve esneten karmaşık bir sistem kullanılmak-
tadır.

3. Hareket Tanıma

“The Matrix” ve “Iron Man” gibi filmleri gördüyseniz, evinizdeki TV, 
bilgisayar ve diğer cihazları sadece elinizi sallayarak kontrol etme-
nin nasıl bir şey olduğunu merak etmişsinizdir. Bu bilimkurgu ha-
yalleri, jest/hareket tanıma teknolojisi olgunlaştıkça hızla gerçeğe 
dönüşüyor.

TANIMA TEKNOLOJİLERİ

Görüntü İşleme
Kullanım Senaryoları
(Computer Vision)

Biyometrik ve Yüz 
Tanıma

Görüntüden Teşhis
(bitkilerde ve insanlarda hastalık teşhisi)

Nesne Anlama

Duygu 
Analizi

Davranış 
Gözlemleme

Güvenlik ve 
Görüntülü Takip
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Hareket tanımanın genel tanımı, bir bilgisayarın jestleri anlama ve 
bu jestlere dayalı komutları uygulama yeteneğidir. Çoğu tüketici, 
“Just Dance” ve “Kinect Sports” gibi Wii Fit, X-box ve PlayStation 
oyunlarıyla bu konsepti tanıyor.

4. Duygu Tanıma

Duygu tanıma, özellikle güvenlik senaryolarında, ortamdaki nor-
malin dışında endişe, korku gibi yoğunlaşmaları ölçme konusunda 
kullanılabilir. Ayrıca müşteri deneyimini ölçümlemek, memnuni-
yet anketini otomatikleştirmek gibi konularda da yer bulmaktadır.

Davranış Gözlemleme
Davranış gözlemleme, özellikle güvenlik takibi için geliştirilen bir 
teknoloji olmakla birlikte; nesne tanıma özelliği sayesinde, Ama-
zon’un deneyimlediği alışveriş yap ve çık modelinden, mağaza ve 
şubelerde kullanıcıların davranışlarını ölçümlemeye kadar çeşitli 
alanlarda kullanılabilir.

Nesne Anlama
Nesne anlama teknolojileri, diğer görüntü işleme teknolojileri ile 
birleştirildiğinde anlam kazanmaktadır. Bitkinin cinsinin öğrenil-
mesi gibi daha dar kullanımlı senaryolar da bulunmaktadır.

Görüntüden Teşhis
Makine öğrenimi algoritmaları, bir medikal görüntüyü milyonlar-
ca başka hastanınkiyle karşılaştırabilir, insan gözünün kaçıracağı 
nüansları ortaya çıkarabilir. Bir insanın tamamlamasının saatler 
alacağı incelemeyi, bir saniye içinde yapabilir.

Güvenlik ve Görüntülü Takip
Bu çözümler genel olarak, kameradan şüpheli davranışlar, yüz ve 
duygu tanımanın birlikte kullanımı ile şüpheli kişilerin tespiti ve ta-
kibi için güvenlik amaçlı kullanılırken, kayıp insanların bulunması 
veya müşteri davranışlarının anlaşılarak müşteri deneyiminin iyi-
leştirilmesi için de kullanılabilir. Güvenlik dışı kullanımlar için kişi-
sel veri güvenliği kapsamında, verinin kişiden bağımsız ve isimsiz 
olarak kaydedilerek izlenmesi gerekmektedir.
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Hava alanları

Tanıma sistemlerinin 
kullanıldığı ya da 
kullanılabileceği yerlerden 
bazıları

Demiryolu istasyonları

Bankalar ve finans
kuruluşları

Stadyumlar

Toplu taşıma

Devlet daireleri

Ticari kuruluşlar

Yüz Tanıma Kullanım Alanları

Yüz tanımada hata oranları yüzde 0,8 kadar düşük olabilir, ancak 
pratikte bin taramadan sekizi anlamına gelen bir oranda, örneğin 
bir cinayet zanlısını yanlış tanımlayabiliriz. Intercept’e bildirilen bir 
davada, bir banka soyguncusunun güvenlik görüntülerinin, soy-
gun sırasında bankada olmadığını kanıtlayabilen Steven Talley 
adındaki bir adamla yüz tanıma ile eşleştirildiği ortaya çıkmıştır.

Yüz Tanıma
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Uygulama Bazında Global Yüz Tanıma Pazarı

İç güvenlik, 2015 yılında ağırlıklı bir konuma sahip olup, tahmin süresi boyunca öncülüğünü sürdürmeye devam edecektir.
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TANIMA TEKNOLOJİLERİ

Yüz Tanıma Pazarı

Son yıllarda yüz tanıma yazılımları, çok güçlü, kullanıcı dostu ve 
daha az maliyetli hale geldi. Ayrıca, el tipi yüz tanıma araçları, dev-

let görevlileri açısından bu teknolojiye kolay erişim imkanı tanıdı.
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Yüz biyometrisinde bölgeye göre küresel gelir ($M)

Orta Doğu
ve Afrika

Latin Amerika

Asya Pasifik

Kuzey Amerika

Avrupa

2015 16 17 18 19 20

600

Forecast

400

200

Bir Bakışta

Yeri
Çin, Pekin

Kuruluş Yılı
Ekim 2014

Aldığı Yatırım
2.6 milyar dolar 

Web Sayfası
www.sensetime.com/

Kategori
Yapay Zeka,
Görüntü işleme,
Yüz Tanıma

SenseTime, yenilikçi görüntü işleme ve derin öğrenme teknoloji-
lerine odaklanan bir yapay zeka şirketidir. Banka kartı doğrulama 
ve güvenlik sistemlerinde kullanılabilecek, ödeme ve resim ana-
lizlerine uygulanabilecek yüz tanıma teknolojisi üzerine çalışmak-
tadır. SenseTime, şu anda Çin Mobil İletişim Şirketi, Çin UnionPay, 
Huawei Technologies Co., Xiaomi ve JD.com dahil olmak üzere 
300’den fazla şirkete yüz tanıma teknolojisini sunmaktadır.

2014 yılında kurulan SenseTime, yüz tanıma teknolojisinin 
100.000’de birin altında bir hata oranına sahip olduğunu söylüyor. 
Ayrıca, mobil internet şirketlerine, finansal hizmetlere ve güvenlik 
şirketlerine metin, araç ve görüntü tanıma sağlamakta.

SenseTime
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Özellik Parmak İzi Avuç İzi Retina İris Yüz Damar Ses İzi

Kullanım Kolaylığı Yüksek Yüksek Düşük Orta Medium Medium

Doğruluk Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek

Maliyet Yüksek Çok Yüksek Çok Yüksek Çok Yüksek Yüksek Çok Yüksek Düşük

Kullanım Kabulü Orta Orta Orta Orta Orta Orta Yüksek

Uzaktan Kontrol Doğrulama Mevcut Mevcut Mevcut Mevcut Mevcut Mevcut Evet

Mobil Telefonlar Kısmen Mevcut Evet Mevcut Mevcut Evet Mevcut Evet

Yüksek

Ses Tanıma Kullanım Alanları

Bazı şirketler ses tanıma özelliğini, insanların fiziksel olarak orada 
olmadan bilgilerine erişebilmesi veya yetki verebilmesi için kullanır. 
Böylece bir iris tarayıcısına veya el geometrisi okuyucusuna doğru 
adım atmak yerine, telefon görüşmesi yaparak yetki verilebilir.

Ses Tanıma Kullanım Senaryoları

İletişim Dinleme ve İstihbarat
Telefon konuşmalarından suçluları, adam kaçıranları ve teröristleri 

tespit etmek için ses izleri kullanılabilir. Polis, şüphelinin konuşma-
sını bir veritabanında saklanan ses izleriyle karşılaştırarak şüphelile-
ri gerçek zamanlı olarak tespit edebilir. 

Çağrı Merkezi Verimliliği
Çağrı merkezi uygulamaları, kredi kartı alma işlemleri, bankalar ve 
ATM’ler, ses tanımanın avantajlarından yararlanabilirler. Çağrı mer-
kezleri, telefonda fon ve stok bilgilerinin aktarılmasına izin verme-
den önce kullanıcıların kimliğini doğrulamak için Sesli Kimlik kulla-
nabilmektedir. 

Ses Tanıma
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Sesli Kimlik
Diğer bir uygulama ise kredi kartı sahtekarlığı sorununu çözmek için 
ses tanımanın kullanılmasıdır. Mevcut sistemler şu soruları cevap-
layamıyor: “Kredi kartını kullanan kişi, kartın ön tarafında adı yazılı 
olan kişi mi?” veya “Kartı etkinleştiren kişi kredi kartının gerçek sahi-
bi mi?”. Ses tanıma ile bu sorular hızlı ve kolay bir şekilde cevapla-
nabilir. 

Ses Kimliği, yalnızca yetkili personelin kayıtlarınıza erişmesine izin 
verir ve gizli PIN numaralarının kullanımına gerek kalmaz; bunun ye-
rine kullanıcılar doğrudan ve güvenli erişim için bir parola söylerler.

Güvenlik Açığı

Ortalama bir kişi, çeşitli

Her biri,

web hesabını korumak için, 

adet şifre kullanır.

sitede paylaşılıyor.

25
6.5
3.9
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% 83

Tercih Edilen Biyometrik Yöntemler

Ses Tanıma 

Yüz Tarama 

El Geometrisi 

Parmak İzi 

Göz Tarama 

% 70

% 57

% 56

% 50

Tüketicilerin 2/3'ünden fazlası, 
güvenilir bir kuruluşun kimliğini 
doğrulamak için biyometri 
kullanmasının kabul edilebilir 
olduğuna inanmaktadır.

Bazı katılımcılar, bunun sadece biyometrik 
verinin kurum tarafından erişilebilir olmaması 
durumunda kabul edilebilir olduğunu söyledi.

Anhui USTC iFLYTEK Bilim ve Teknoloji Ltd. Şti. akıllı konuşma ve 
dil teknolojilerinin araştırılması, yazılım ve çip ürünlerinin gelişti-
rilmesi, konuşma bilgi hizmetlerinin sağlanması ve e-devlet enteg-
rasyonuna odaklanan bir yazılım şirketidir. Akıllı konuşma tekno-
lojilerinin önemli bir tedarikçisi olan USTC iFLYTEK, akıllı konuşma 
teknolojileri alanında uzun vadeli araştırma tecrübesine sahiptir; 
konuşma sentezi, konuşma tanıma ve konuşma dili değerlendir-
mesi gibi çeşitli teknolojilerde başarısını kanıtlamıştır.

Iflytek (Keda Xunfei) Bir Bakışta

Yeri
Çin

Kuruluş Yılı
1999

Aldığı Yatırım
3.1 milyar Çin yuanı,
~ 447 milyon dolar

Web Sayfası
www.iflytek.com

Kategori
Yapay Zeka,
Konuşma Tanıma
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Küresel Hareket Tanıma Piyasa Büyüklüğü ve 
Tahmini, 2015-2024 (Milyar Dolar)

Bileşik Yıllık Büyüme Oranı %16,2 (2016 – 2024)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Hareket Tanıma Örnekleri

Intel
Intel, sağlık kuruluşlarının güvenlik risklerini azaltmak ve klinisyen 
verimliliğini artırmak için, dokunmatik çok faktörlü kimlik doğru-
lama (MFA) hakkında bir Tanımlama Kitapçığı (White Paper) hazır-
ladı.

Microsoft
Microsoft’un cerrahi ortamlarda kamera tabanlı hareket algılama-
yı keşfetmek için bir projesi bulunuyor. Bu, bir cerrahın “hijyenden 
vazgeçmeden” bir hastanın röntgenlerini veya laboratuvar rapor-
larını görüntülemesine ve manipüle etmesine olanak sağlar.

Tobii Rex
İsveçli Tobii Rex şirketi, engelli kişilerin gözleri ile bilgisayarla et-
kileşime girmelerini sağlayan kızılötesi ışık tabanlı bir göz izleme 
cihazı yaratıyor.

Leap Motion
Amerikan firması Leap Motion, el ve parmak hareketlerini girdi ola-
rak algılayan bir sensör tasarladı. Bu sensör, bilgisayarınızı kontrol 
etmek için kullanmanın yanı sıra, sanal gerçeklikte el takibi yap-
manıza da olanak sağlıyor.

Hareket Tanıma

USens
Silikon Vadisinde bulunan uSens, parmak hareketlerini ve el hare-
ketlerini algılayarak, kullanıcının akıllı TV gibi dijital bir arabirimle 
etkileşime girmesini sağlayan donanım ve yazılımlar üretiyor.

Limix
İtalyan girişim firması olan Limix, sağır kişilerin işaret dilindeki el 
hareketlerini kaydetmek için jest/hareket tanıma özelliğini kulla-
nıyor. Hareketleri, akıllı telefondaki bir ses sentezleyici tarafından 
seslendirilen kelimelere çevriyor.

Seeper
Londra merkezli bir girişim olan Seeper, Seemove adlı, görüntü 
ve jest tanımanın ötesine geçen bir teknoloji yarattı. Seeper, sis-
temlerinin, insanların fotoğraf veya dosyalar gibi kişisel medyala-
rını yönetmelerine ve hatta jestleri kullanarak çevrimiçi ödemeleri 
başlatmalarına izin verebileceğine inanıyor.
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Gestigon
Gestigon şirketi, Audi, Renault ve Volkswagen gibi otomobil sektö-
rü şirketleri için artırılmış gerçeklikte 3D derinlik verilerini kullan-

maya başladı. Şirket ayrıca tüketici elektroniği ve akıllı ev cihazları 
üzerine çalıştığı gibi AR/VR kulaklıklar için de çalışıyor.

TANIMA TEKNOLOJİLERİ

Otomotiv Hareket Tanıma Piyasası

Kuzey Amerika Bileşik Yıllık 
Büyüme Oranı (2018-24): >%40

Avrupa Endüstrisi
Pazar Payı >%43

2017

1.142,90 milyon $ 13 milyar $

Bileşik Yıllık Büyüme Oranı (2018-24): >%42

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Dokunmatik tabanlı otomotiv hareket tanıma 
endüstrisi Bileşik Yıllık Büyüme Oranı 
(2018-24): %43

2024 yılına kadar el/parmak izi otomotiv 
hareket tanıma pazar payı: >8,60 milyar dolar

Sunroof uygulaması Bileşik Yıllık
Büyüme Oranı (2018-24): >%41
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2016’dan beri, BMW 7 Serisi otomobillerde, sürücülerin sesi açma-
sını veya kapatmasını, telefon görüşmesini kabul etmesini veya 
reddetmesini ve çoklu kamera görüntüsünün açısını değiştirmesi-

ni sağlayan jest/hareket tanıma özelliği bulunuyor. İstediğiniz şe-
kilde programlayabileceğiniz, “eve gidin”den “pizza alalım”a kadar 
özelleştirebileceğiniz iki parmaklı bir jest/hareket özelliği bile var.

TANIMA TEKNOLOJİLERİ

Duygu tanıma, bir yazılımın, karmaşık görüntü dağıtımı kullanarak, 
insan yüzündeki duyguları “incelemesine” yarayan bir yöntemdir. 
Firmalar, bir kişinin yüzünün videosunun veya görüntüsünün bize 
o insanın nasıl hissettiği hakkında söylediklerini; son on yılda ger-
çekleşen görüntü işleme uygulamalarıyla ve gelişmiş formüllerin 
bir araya getirilmesiyle test ediyor.

Duygu tanıma ayrıca diğer yüz tanıma teknolojileri ve biyometrik 
görüntü tanımlaması ile de uyumludur. Bu iki tip teknoloji birçok 
güvenlik durumunda kullanılabilir. Örneğin; yetkililer bir görüşme 
veya sorgulamada, bir noktada birisiyle ilgili daha fazla araştırma 
yapmak için duygu tanıma yazılımı kullanabilirler. Duygu tespiti, 

Doğal dil işleme gibi diğer yeniliklerle aynı şekilde ilerlemeye de-
vam etmektedir ve bu ilerleme, çoğunlukla daha güçlü işlemcile-
rin harmanlanması, karmaşık algoritmaların bilimsel büyümesi ve 
diğer ilgili teknolojilerin birleştirilmesi ile olasıdır.

Sektörde Duygu Tanıma Kullanım Alanları

Duygu tanıma, hali hazırda farklı şirketler tarafından, ürün veya 
markalara göre tüketicinin ruh halini anlamak için yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Bu teknolojinin getirdiği fırsatlar, pazar araştır-
ması ve dijital reklamcılıktan daha ileri düzeydedir.

Sağlık hizmetlerinde duygu tanıma: 
Bu teknolojiden yararlanan bir endüstri, hastaların ne zaman ilaç 
kullanmaları gerektiğine karar vermelerine veya hekimlerin ilk 
kimi göreceğini belirlemelerine yardımcı olan Yapay Zeka destekli 
tanıma yazılımına sahip demektir.

Otomotiv endüstrisi ve duygu tanıma: 
Otomotiv endüstrisi duygu tanıma teknolojisini uyguluyor, çünkü 
dünyanın dört bir yanındaki otomobil üreticileri gittikçe arabala-
rı daha kişisel ve güvenli hale getirmeye odaklanıyor. Daha akıllı 

Duygu Tanıma

Sevinç
%30,32

Sürpriz
%8,24

Dikkat
%99,81

Beğenmeme
%1,47
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otomobil özellikleri inşa etme arayışlarında, otomobil üreticile-
rinin insan duygularını anlamalarına yardımcı olmak için Yapay 
Zeka kullanmaları kaçınılmaz. Örneğin; yüzden duyguları algılama 
özelliğini kullanarak, akıllı arabalar kendini uykulu hissettiğinde 
sürücüyü uyarabilir. 

Video oyunu testinde duygu tanıma:
Video oyunları, belirli bir hedef kitle göz önünde bulundurularak 
tasarlanır ve belirli bir davranışı ve kullanıcıların duygularını uyan-
dırmayı amaçlar. Test aşamasında, kullanıcılardan oyunu belirli 
bir süre oynamaları istenir ve nihai ürünü elde etmek için geri bil-
dirimleri alınır. Duygu tanıma özelliğini kullanmak, bir kullanıcının 
tüm videoyu manuel olarak analiz etmeden, oynatırken gerçek 
zamanlı olarak hangi duyguları yaşadığını anlamaya yardımcı ol-
maktadır.

Affectiva
MIT Medya Laboratuvarı’nın bir parçası olan Affectiva, yapay ze-
kanın bir sonraki sınırı olan Emotion AI’da öncüdür. Bir Hizmet 
Olarak Affectiva Emotion, insanın duygu ifadelerini basit ve uygun 
maliyetli olarak analiz eder. Affectiva’nın görevi, yüz ifadelerini ve 
duygularını algılayan ve analiz eden duygu tanıma teknolojisiyle 
dijital dünyaya duygusal zekayı getirmektir. Patentli yazılımları, 
görüntü işlemeyi, derin öğrenmeyi ve 50 milyardan fazla duygusal 
veri noktasına ulaşan, 75 ülkeden analiz edilen 4 milyondan fazla 
yüzü, yani dünyanın en büyük duygu veri deposunu kullanan bir 
Yapay Zeka bilim platformu üzerine kurulmuştur. Affectiva, tüketici 

duygusal bağlılığında içgörü ve analitik toplamak için 1.400’den 
fazla marka tarafından kullanılmaktadır.

TANIMA TEKNOLOJİLERİ

Duygu Tespiti ve Tanıma Pazarı

Bileşik Yıllık
 Büyüme ~ %39

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

~ 65 milyar dolar 
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Bir Bakışta

Yeri
ABD, Boston

Kuruluş Yılı
2009

Aldığı Yatırım
60.3 milyon dolar

Web Sayfası
www.affectiva.com

Kategori
Analitik,
Yapay Zeka
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lar. Zenginleştirilmiş ortamı kullanıcıya sunmak için yaygın olarak 
mobil telefonların kamerası veya artırılmış gerçeklik gözlü-
ğü (AR smart glasses) kullanılır. Bundan 4 yıl önce AR’ın popüler 
hale gelmesini sağlayan Pokemon Go uygulamasında kullanıcı 
bulunduğu ortamı telefon kamerasıyla tarayıp Pokemon tespit 
edebiliyor, ekranda gözlemlediği Pokemon’un fiziksel dünyadaki 
konumunu hedef alarak yakalama işlemini gerçekleştirebiliyordu.

Karma Gerçeklik Nedir?

Karma Gerçeklik (MR), giyilebilir bilgisayarlar yardımı ile Sanal Ger-
çeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojilerinin tüm özellik-
lerini kapsayacak şekilde, sanal ve fiziksel ortamı tek bir gerçeklik 
altında birleştirir. AR deneyiminde gerçek dünyada oluşturulacak 
simülasyonu görebilmek ve etkileşime geçebilmek için elde tutu-
lacak veya başa takılacak bir cihaza ihtiyaç duyuluyor. Ancak MR

Sanal Gerçeklik Nedir?

Sanal Gerçeklik (VR), kullanıcısına bir ortamı/çevreyi simüle eden 
bilgisayar teknolojisidir. VR’de, kullanıcı tecrübe etmek istediği 
dünyanın içine yerleştirilir ve kullanıcı ile sistem arasında etkileşim 
kurmak için görme, işitme ve bazen dokunma duyusu kullanılır. 
VR, genellikle sanal gerçeklik gözlüğü (head-mounted display, 
HMD) gerektirir. Tecrübe edilmek istenen ortamların daha derinle-
mesine ve daha gerçekçi hissedilmesini sağlamak için ses ve hare-
keti simüle eden kulaklık ve sensörleri de kullanabilmektedir.

Artırılmış Gerçeklik Nedir?

Artırılmış gerçeklik (AR), gerçek dünyadaki fiziksel ortamı, bilgisa-
yar aracılığıyla oluşturulan duyusal girdilerle (ses, görüntü, grafik 
ve GPS verileri) canlı ve gerçek zamanlı olarak algılamamızı sağ-
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kullanıcıya daha sürükleyici bir deneyim sunabilmek için ekrana 
bağlı olmadan ellerin rahatlıkla kullanabileceği bir ortam sağlıyor. 
Bunu Hololens ya da diğer karma gerçeklik gözlükleri ile başarıyor. 
Kullanıcı vücut hareketlerini kullanarak, gerçek dünyaya paralel 
şekilde simülasyon ile etkileşime geçebiliyor. Gözlük içinde gördü-
ğünü sandığı sanal içeriği gerçek dünyada hareket ettirmek istedi-
ğinde tepki alabiliyor. MR’ın kendinden söz ettirmeye başlaması 
Microsoft’un ticari ürünü HoloLens’i piyasaya sürmesi ve Windows 
Mixed Reality evrenini tanıtması ile hız kazandı.

Google Maps
Google son kullanıcıya ulaştırdığı uygulamalarında AR çalışmaları 
yapmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi Google Maps içerisin-
de yürüme moduna entregre edilen AR navigasyon özelliği. Bu özellik 
kamera üzerinde çıkan oklar ile kullanıcıları gidecekleri yöne yönlen-
diriyor.

Uygulamalardaki Yaygınlaşma

Oluşturulan geliştirme platformları yatırımlarla güçlenirken, mobil 
uygulamalar da AR ve VR alanında yeni özellikleriyle bu teknoloji-
leri daha çok kullanıcıya ulaştırmaya devam ediyor.

Snapchat
Snapchat uygulamasının kullanım oranını ve karlılığını arttırmak 
amacıyla oluşturduğu Lens Studio Editör ile kullanıcılar kendi AR 
filtrelerini oluşturabiliyorlar. Uygulama içine yerleştirilen Lens Exp-
lorer ile tüm kullanıcılar bu filtrelere erişebiliyor. Buna ek olarak 
Snapchat başlattığı Lens Creative Partner Program ile sertifika-
lı filtre üreticilerini bünyesine katmaya başladı. Markalar için spon-
sorlu AR filtreleri oluşturmaya yarayan program ile filtre üreticileri 
reklam vermek isteyen firmalar ile buluşabiliyor.
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Google Search
AR ile ilgili çalışma yapılan diğer bir uygulama ise Google arama 
uygulaması. Artık Google araması yapılan nesnenin/cismin 3 bo-
yutlu AR modelini de kullanıcılarına sunmaya başladı. Böylece 
aranan nesneyi kullanıcı gerçek hayatta görebiliyor olacak. Go-
ogle Lens ile de kameraya tutulan nesneler algılanabiliyor ve AR 
içerikleri cisim üzerinde kullanıcıya gösterilebiliyor. Google’ın bu 
çalışması, AR teknolojisinin mevcut e-ticaret kullanımını arttıracak 
gibi görünmekte. 

AR SketchWalk
Tasarımcıların ve mimarların hayatını kolaylaştırma için yola çıkan 
Morpholio firması AR SketchWalk adını verdikleri mobil araçları-
nı yayına aldı. Araç daha çok mimarların proje başlangıcında oluş-
turdukları eskizlerin müşteri tarafından onaylanma sürecinde

devreye giriyor ve müşteri/tasarımcı uzlaşma sürecine zaman ta-
sarrufu olarak katkı sağlıyor.
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Kullanım Alanları-Sektörleri

AR ve VR teknolojilerinin yaygınlaşmasının önemli nedenlerinden 
birisi de mobil cihazlar dışındaki giyilebilir akıllı gözlük ve başlık-
ların yavaş yavaş tüketici elektroniği piyasasında yaygınlaşmaya 
başlaması oldu. Buna paralel olarak bu teknolojilerin yer alacağı 
sektörlerde fark edilebilir bir büyüme yaşanıyor. Bu teknolojilerin 

önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde aktif olarak kullanılacağı sektörleri 
aşağıdaki kategoriler altında bulabilirsiniz.

Online Alışveriş: Markalar mobil uygulamalarına AR özelliğini 
sadece pazarlama ve PR açısından ses getirmesi için değil, aynı 
zamanda satışları artırmada etkisi kanıtlanmış bir yöntem olduğu 
için kullanmaktalar. Tüketiciler açısından en büyük faydası, bir

İş/Kurumsal
Kullanım 

Tüketici
Kullanımı

Bir planı olan şirketler Bir planı olmayan şirketler

%60

%34
%64

%30%70

Tüketicilerin %60’ı AR/VR 
kullanımının yaygın olarak 
benimseneceğini söylüyor. 

Ancak bu yine de kime sorduğunuza bağlı:

AR/VR için aşağıdaki kullanımlardan hangisi
yaygın olarak kabul edilen ilk kullanım olacak?

AR/VR’dan etkilenecek ilk 3 endüstri

Tıbbi Üretim Askeriye

İş Kullanımı

Oyun Sinema&TV Tıbbi

Tüketici Kullanımı
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Diyor ki...
“Teknik çizimler önemsiz değil, fakat öğren-
cilerin yaratmak istediklerinin üç boyutlu bir 
temsilini görmelerinin daha hızlı öğrenmeleri-
ni mümkün kıldığını farkına vardık.”

Plumbing şirketinin sahibi Steve Robinson

ürünü satın almadan önce, tüm özellikleri ile bulundukları mekân-
da görüntüleyip doğru kararı verebilmelerini sağlamasıdır.

Perakende: Sonsuz raf hacmi olan, satışta olan tüm ceketleri, 
gömlekleri veya ayakkabıları deneyebileceğiniz sanal bir giyim 
mağazası içerisinde yürüdüğünüzü farz edin. Birleşik Devletler’de 
bulunan Lowe’s Home Improvement mağazasında, müşteriler is-
tedikleri banyoyu veya mutfağı tasarlayıp daha sonra VR kullana-
rak bitmiş mekan içerisinde gezinti yapabiliyorlar.

Sanayi 4.0 ve Endüstri: HoloLens’in piyasaya çıkışı birçok firma-
nın özellikle üretim tesisleri ve fabrikalarda AR uygulamaları ha-
yata geçirmesine yardımcı oldu (Boeing, General Electric, Bosch). 
Üretim ve bakım aşamalarında karmaşık teknik problemlerin çö-
zümlerini Artırılmış Gerçeklik (AR) modunda görüntüleyip hızlıca 
öğrenebilen çalışanlar, bu sayede geleneksel yöntemlere göre çok 
daha hızlı sonuçlar elde edebilmekteler. 

Eğitim: Birçok şirket üç boyutlu deneyimin faydalarını ve potan-
siyelini gördüğünden VR eğitimlerini tercih etmektedir. Walmart, 
Black Friday’deki kalabalıklara hazırlıklı olmak için, müşteri hiz-
metleri eğitimlerinde veya bir mağazadaki acil durumlar ile nasıl 
başa çıkılacağı konusundaki eğitimlerde, çalışanlarını VR kulla-
narak eğitmektedir. Aynı şekilde UPS, kargo aracı kullanımı, pa-
ket teslimatı ve sürücü güvenliğinin temelleri gibi eğitimlerde VR 
kullanmaktadır. Houston’daki Training Center of Air Conditioning 
and Heating, öğrencilerine havalandırma ve ısıtma konusundaki 
eğitimlerinde VR deneyimi sunmaktadır. Maple Ridge, British Co-
lumbia’da bulunan Pitt Meadows Plumbing şirketi, yeni yetiştirdiği 
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elemanlarını eğitimde ve çalışma ortamında bir adım öne geçir-
mek için AR teknolojisini kullanmaktadır.

Peki VR/AR geleneksel sınıf eğitiminin sonu anlamına mı gelmekte-
dir? Muhtemelen bu sorunun cevabı hayır olacaktır; çünkü insan-
dan insana eğitimin yerini doldurmak neredeyse imkânsızdır. Yine 
de VR/AR kullanan eğitimler, gelecekte çok daha fazla aşina ola-
cağımız güçlü ve etkin bir eğitim aracı olarak karşımıza çıkacaktır.

Oyun ve Eğlence:  Özellikle mobil cihazların yaygınlığı sebebiyle 
Mobil AR oyun ve uygumalar bu teknolojinin en yaygın kullanım 
alanını oluşturuyor. Piyasaya çıkacak birçok oyun, AR deneyimi 
içeren oyun mekaniğine göre tasarlanırken, bazı oyunlar da içerik-
lerini AR modunda görüntüleme üzerine kurguluyor. 

Emlakçılık ve İnşaat: VR, emlakçıların, mülklerin lokasyonunu 
ve mahalleyi, olası sahiplerine gerçekçi bir şekilde göstermelerini 
mümkün kılmaktadır. AR, mimarların dijital modelleme yapmala-
rını ve bu modellerin içerisine gerçek boyutta mobilyalar ve arma-
türler yerleştirip nasıl göründüklerini kontrol etmelerini sağlamak-
tadır. 

Turizm Tanıtımı: Kullanıcı, VR başlığı ile dünya üzerinde herhangi 
bir yere veya ötesine taşınarak, üç boyutlu bir deneyim yaşayabilir. 
“Destination BC”, British Columbia’da turizmi arttırmak için “Wild 
Within” adındaki VR deneyimini geliştirmiştir. İzleyiciler bir yağmur 
ormanı içerisinde seyahat edebilmekte veya bir dağa tırmanabil-
mektedirler.

Reklam: Markalar tüketicinin ilgisini çekmek için AR rek-
lamlara başvurmaktalar. Ünlü bir fast food firması AR kam-
panyasında, rakip firmanın basılı reklamı tarandığında üze-
rine kendi logosunu yerleştirdi ve büyük yankı uyandırdı. 
Facebook, Snapchat ve Instagram’ın AR filtreleri sayesinde mar-
kalar kendilerine yepyeni bir tanıtım mecrası buldular. Bu plat-
formlar içerisinde yayınladıkları AR filtre ve lensler sayesinde, 
tüketicilere herhangi bir uygulama indirtmeden AR reklam içe-
rikleri sunmakta ve eğlenceli ürün tanıtımları yapabilmekteler.

Tasarım: Günümüzde birçok mimar, üç boyutlu programları 
kullanarak tasarımlarını modelleyebiliyor. VR sistemleri saye-
sinde bu modellerin içinde gezebilen tasarımcılar, eldiven ya 
da benzeri araçlarla sanal gerçeklik dünyasını manipüle edip 
şekillendirme işlemlerini gerçek zamanlı olarak yapabiliyorlar. 
Mimarların birebir deneyimler sonucu daha insan ölçekli pro-
jeler ortaya çıkarmasına yardımcı olan bu etkileşimli VR uygu-
lamaları, endüstriyel tasarımcılar tarafından da kullanılmakta.

Etkinlik: Oculus Venue uygulaması, mekandaki tüm sesleri, 
ışıkları ve enerjiyi hissettirerek etkinliklere katılımı sağlayan bir 
uygulamadır. Oculus Go başlığı ve Samsung’un Gear VR platfor-
mu ile desteklenen uygulama, kullanıcılarına, o an gerçekleşen 
konser ve spor gibi etkinliklere evden erişme imkanı sağlıyor.

Medya: The New York Times VR destekli hikaye anlatımına başla-
yarak yeni uygulamaları NYTVR yoluyla, sıklıkla yeni görsel hikaye-
ler yayınlamaktadır. 
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Savunma Sanayi: AR teknolojilerinin günümüzdeki düzeyine 
ulaşmasında önemli bir paya sahip olan askeri araştırmalar, uy-
dulardan elde edilen verilerin AR sistemleriyle bütünleştirilmesine 
önderlik etmiştir. Görev esnasında askerlerin yön ve hedef bulma-
larına yardımcı olmak, iletişim olanaklarını arttırmak ve askerleri 
eğitmek gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

Problemler

Sürükleyici deneyim eksikliği
Bugün artık artırılmış ve sanal gerçeklik cihazlarıyla uzlaşmak du-
rumundayız. Mevcut sistemlerin hiçbiri kullanıcılara eksiksiz ve sü-
rükleyici bir deneyim sunmuyor. Sistemlerin çoğu doğal ve geniş 
bir görüş alanına sahip değiller. Ekran çözünürlüğü, düşük parlak-
lık, kısa pil ömrü ve 3D algılama yeteneklerinden yoksunlar.

Görüş alanı FOV sıkıntısı
Şu anda piyasada bulunan AR/VR cihazlarıyla ilgili en büyük sıkın-
tı, görüş alanı (FOV) ile ilgilidir. Bugün, bu cihazların normal insan 
görüşü için 190 derece yatay ve 120 derece dikey özelliğe sahip 
olması gerekiyor. Ancak şu an 90 dereceye kadar FOV desteği bu-
lunuyor. Bu cihazların amaçladıkları sürükleyici deneyimleri yara-
tabilmeleri için FOV’u mümkün olduğunca yakalamaları gerekir.

Dünya genelinde 11 pazarda yapılan ankette, 
katılımcılar satın almadan önce bir dizi ürünü 
test etmek için VR kullanmakla ilgileneceklerini 
söylediler:

Seyahat
Tatil yerleri veya otelleri
kontrol etmek

%71

Eğlence
Filmleri sürükleyici bir
perspektiften izlemek

%59

Perakende
Giysi veya makyaj denemek%58

Otomobil
Test sürüşü%49

Oyun
Sanal bir oyunda belli bir 
karakter olmak

%48
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AR/VR'ın ana akım olması için TEKNOLOJİ
ile ilgili hangi zorlukların aşılması gerekiyor?

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Üretim maliyeti

AR/VR’a özgü cihazlar ile ilgili teknoloji kısıtları

Tüketici teknolojisi kısıtları
(akıllı telefonlar, akıllı saatler, tabletler)

Günlük hayata entegrasyon için form faktörü

Mobil bağlantı

Uygulama ekosistemi

Diğer

AR/VR cihazları için hiçbir zorluk bulunmuyor

%56

%51

%47

%40

%32

%28

%2

%1
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Cihaz kısıtları
Bu cihazların mevcut halleriyle boyutları, uzun süre kullanımı im-
kansız hale getiriyor. Yapılan çalışmalar ile ağırlık, parlaklık, görün-
tü kalitesi, FOV, gecikme süresi ve son olarak kullanıcı deneyimi 
dahil olmak üzere, AR / VR cihaz kısıtlarının geliştirilmesi gerekiyor. 
Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde bu sorunların aşılacağı öngörülü-
yor.

Sınırlandırılmamış AR / VR uygulamalarını deneyimlememiz üç 
ila beş yıl daha sürecek gibi görünüyor. Ayrıca üç yıl içinde, akıllı 
telefona alternatif olacak LTE özelliklerine sahip yeni artırılmış 
gerçeklik gözlükleri göreceğiz.

%96
Hem içerik hem de
teknoloji ile ilgili zorluklar 
olduğunu söylüyor

Teknolojik Zorluklar
Üretim maliyeti

AR/VR cihazlarının teknolojik kısıtları

Tüketici teknolojisi kısıtları

İçerik Zorlukları
İçerik yaratılmasının maliyeti

İçerik yaratılması için donanım kısıtları

İçerik oluşturma için yetersiz yazılım
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Yatırımlar ve Girişimler Devam Ediyor

Microsoft
Amerikan ordusunun askeri alanda kullanmak üzere açmış oldu-
ğu 480 milyon dolarlık AR gözlük ihalesini Microsoft, Hololens 
ile aldı. Amerikan ordusunun gözlüğü savaş alanında karar verme 
aşamasında ya da askeri eğitim süreçlerinde kullanacağı duyurul-
du. Bu anlaşmayla Microsoft 2 yıllık süreçte 100 bin adet Hololens 
üretecek.

DigiLens
Kaliforniya merkezli AR ekranlar üreten DigiLens, C serisi yatırım 
turunu 50 milyon dolar ile kapattı. Bundan önce 2017 yılında Fox-
conn, Sony ve Panasonic firmalarından 22 milyon dolar yatırım 
alan Niantic firması, Samsung’dan aldığı yatırımla toplam yatırı-
mını 85 milyon dolara çıkarmış oldu. Otomotiv üretim pazarında 
aktif olmak isteyen DigiLens bu yatırımlarla kurumsal firmalar, 
otomotiv üreticileri ve askeri kullanım için ekranlar üretecek.

Magic Leap
Amerikan ordusunun ihalesine, Hololens’e rakip olarak katılan ve 
ihaleyi  kaybeden Magic Leap, bu alanda ne kadar söz sahibi ol-
mak istediğini tekrar gösterdi. Belçika merkezli hologram yazılımı 
geliştiren Mimesys girişimini satın alan Magic Leap, telekonfe-
ranslara odaklanmış durumda. Firma, Magic Leap One MR gözlüğü 
ile toplantıda olmayan kullanıcılarına toplantıya daha etkili katıl-
ma imkanı sağlıyor.
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Phiar
Silikon vadisi merkezli, AR navigasyon uygulaması Phiar, 2018 
yılında 3 milyon dolarlık yatırım aldı. Şirketin kurucuları Harvard 
Üniversitesi’nde doktora sonrası öğretim üyesi olan Dr. Chen-Ping 
Yu ve derin öğrenme uzmanı Ivy Li, uygulamayı Yapay Zeka ve 
Derin Öğrenme üzerine tasarlamış durumdalar. Şirket Microsoft, 
Apple, Shutterstock ve VMWare yazılımlarını, yazılım optimizasyo-
nu, derin öğrenme, 3D yeniden yapılandırma ve AR tasarımında bir 
araya getiriyor. Phiar GPS uygulamalarından farklı olarak, sürücü-
nün gerçek dünyadaki çevresini izlenebilir şekilde zenginleştiriyor.

Platform Geliştirmelerinde
Yaşanan Gelişmeler

AR ve VR’ın gelişim sürecinde en önemli katkı payını “geliştir-
me platformları” ve bu alanlara yapılan “yatırımlar” almaktadır. 
Özellikle 2017 senesinden itibaren Apple ve Google’ın AR yazılım 
teknoloji altyapısı ve geliştirici paketleri sunmasıyla birlikte daha 
önceden sorunlu olan Artırılmış Gerçeklik geliştirme süreçleri bir 
anda birçok mobil uygulama geliştiricisi için çok kolay bir hale gel-
di. Kullanılan SLAM / Simultaneous Mapping and Localization yani 
Gerçek Zamanlı Haritalandırma ve Konumlandırma algoritmaları, 
uygulamalar içerisinde AR olarak gösterilecek objelerin sorunsuz 
bir şekilde gerçek zeminler üzerinde oturmasına ve kullanıcı ka-
meranın yönünü değiştirse bile, AR görüntünün bozulmamasına 
yol açtı.

Amazon
Amazon 2017 yılında duyurduğu Sumerian platformunu, 2018 
yılında tüm geliştiricilerin kullanıma açmıştır. Bu platformun en 
önemli özelliği, kullanıcılarına grafik ve programlama bilgisi ol-
madan AR, VR ve MR uygulamaları geliştirme imkanı sağlaması-
dır. Bunu, web tabanlı editörüyle kullanıcılarına sunan Sumerian; 
Amazon Lex, Polly, AWS Lambda, AWS IoT ve Amazon DynamoDB 
gibi AWS servisleri tarafından desteklenen zengin, doğal etkile-
şimler oluşturulmasına da olanak sağlamaktadır. WebGL, WebVR, 
iOS, Android, Oculus Rift ve HTC Vive gibi platformlar ve artırılmış/
sanal gerçeklik gözlüklerini de destekleyen Amazon Sumerian, dil 
ve yapay zeka kullanımı için ise Amazon Lex ile entegre bir şekilde 
çalışabilmektedir.
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Unity
Unity bu yıl AR pazarını arttırmak için native iOS ve Android uy-
gulamalarında kullanılmak üzere iOS framework ve Android AAR 
dosyasını yayına aldı. Böylece mobil geliştiriciler, Unity bileşenle-
rini, uygulamalarına ekleyecekleri bu kütüphane ile kullanabilir 
duruma geldiler. Kütüphane şimdilik sadece full-screen rendering 
özelliği ile kullanılabilir.

Google
Google bu yıl yayınladığı ARCore 1.7 ile yeni Artırılmış Yüz API’sini 
(Augmented Faces API) kullanıma sundu. Yeni API ile geliştiriciler, 
kullanıcıların yüzlerine 468 noktaya kadar modelleme imkanıyla 
3B efektler ekleyebilir. 

Apple
Bu yıl WWDC’de Apple, yeni özelliklere sahip ARKit 3’ü duyurdu. 
Kite dahil olan People Occlusion özelliği, insanların önüne ve ar-
kasına gerçek zamanlı olarak sanal objeler ekleme imkanı sun-

makta. Diğer bir özellik olan Motion Capture ile de artık insanla-
rın hareketleri uygulamaya dahil edilebilmekte. ARKit 3 ile gelen 
RealityKit özelliği, gerçekçi modeller sunulmasını sağlamakta ve 
ortam kaplaması özelliğiyle öne çıkmakta. Bu özellik “ekstra noise 
ve blur efektlerini” de desteklemekte. Multiple Face Tracking ile ise 
ön ve arka kameralar kullanılarak 3 adet yüze kadar ifadeyi aynı 
anda yakalayabilmektedir.

Gözlükler Nereye Gidiyor?

Bu endüstrideki potansiyel, 2017’de Las Vegas’ta Düzenlenen 
Consumer Electronics Show’da açılan 800 sergiden 271’inin VR/
AR endüstrisi ile ilgili olması ile iyice ortaya çıkmıştır. Başlıklar, uy-
gulamalar ve oyun konsolları sunan Google, Facebook, Samsung 
ve Sony gibi şirketlerle beraber bilgisayar oyun endüstrisi hala bu 
sektörün büyük bir kısmını oluşturmaktadır. VR teknolojisinin en 
eski liderlerinden biri olan Oculus Rift, 2014 yılında Facebook tara-
fından 2 milyar dolara satın alınmıştı. Samsung günümüze kadar 
Gear VR mobil başlıklardan 5 milyondan fazla satmıştır ve endüst-
rinin içindekiler, VR başlık piyasasının 2020’ye kadar 52 milyon 
hacme ulaşacağını öngörmektedirler.

Hololens 2
Microsoft bu yıl düzenlenen Mobile World Congress’de Hololens 
2’yi piyasaya çıkardı. Mikroelektromekanik sistem (MEMS) sayesin-
de her göze ayrı ayrı 2K ve görüş açısı başına 47 piksellik bir çö-
zünürlük sunan yeni gözlük, gücünü Qualcomm Snapdragon 850 
Hesaplama Platformu’ndan alıyor. Bu platformun akıllı telefon iş-
lemcilerinden en büyük farkı ise içinde harici bir Holografik İşleme 
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Ünitesi (HPU) bulunması. 5 kanallı bir mikrofon girişine sahip olan 
karma gerçeklik seti, dahili mekansal ses donanımı sayesinde işit-
sel olarak 3 boyutlu bir mekan sunabiliyor. Yapay zeka destekli ToF 
sensörü sayesinde kullanıcıların elleri ile hologram içeriklerle etki-
leşime girmesine izin veriyor. Fakat isteyen kullanıcılar göz takibi 
ve sesli komut ile de içeriklerle etkileşime girebilirler.

Oculus Quest
Facebook PC kalitesinde sanal gerçeklik deneyimi sunduğu yeni 
kablosuz gözlüğü Oculus Quest’i bu yıl satışa çıkardı. 6DOF ya da 
6 derecelik serbest takip teknolojisi ile sanal gerçeklik içerisinde 
kullanıcının daha serbest hareket etmesi sağlanıyor. Oculus Guar-
dian teknolojisi ise sanal dünyanın sınırlarını belirtmede ve nesne 
algılamada kullanılıyor. Dış kısımda herhangi bir sensör kullanma-
yan gözlük, Insight teknolojisinden yararlanıyor. İç kısma entegre 
edilen 4 adet geniş açılı sensör, görsel zeka algoritmalarını kulla-
narak kullanıcıyı ve kontrolcüleri izliyor. Anlık olarak bu verileri sa-
nal dünyaya yansıtıyor ve kullanıcıya nerede olduğunu gösteriyor.

Google Glass
Google, Qualcomm Snapdragon XR1 platformuyla desteklenen 
cihazı Google Glass Enterprise Edition 2’yi satışa çıkardı. Gözlük 
yeni yapay zeka motoru ve çok çekirdekli bir işlemciye sahip. Go-
ogle, üretim alanları ve bakım tesisleri gibi zorlu çalışma ortamları 
için Glass uyumlu güvenlik çerçeveleri yapmak üzere Smith Optics 
ile ortaklık yaptığını açıkladı. İş amaçlı kullanım için tasarlanan ci-
haz H.B Fuller, Sutter Health, Deutsche Post DHL Group ve AGCO 
gibi firmalar tarafından lojistik, imalat ve saha hizmetleri endüst-
rilerinde kullanılıyor.

Apple
Apple’ın, üzerinde çalıştığı AR gözlüğünü, 2021 yılının ilk çeyreğin-
de piyasaya sürmesi bekleniyor. Apple Watch çalışma mantığı ile 
kablosuz olacak gözlüğün, iphone üzerinden konum ve görüntü 
bilgisi alması bekleniyor.

VR / AR girişimleri için en iyi 5 tahmin
(2019-2024)

%69 AR/VR’ın önümüzdeki beş yıl içinde 
ana akım olmasını bekliyor

Şu anda
ana akım

10 yıldan
fazla

Asla1-3 yıl 4-5 yıl 6-10 yıl

%1

%8
%22

%34

%29
%6
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1- PC tabanlı cihazlardan bağımsız mobil VR cihazlarına 
geçiş
VR cihazları genellikle bir kullanıcının hareket alanını kısıtlayan 
kablolar ve kaba donanımlar içeren PC bağlantıları kullanıyor-
du. Ancak, bağımsız ve oldukça hareketli bir VR deneyimi eko-
nomisinin hızlı yükselişine tanık olmak üzereyiz. Yeni cihazlar ya 
sadece mobil uygulama gerektiriyor ya da WiFi ile direk bağlantı 
kurabiliyor. Kulaklıkların ağır donanım kısıtlamalarından arındı-
rılması, VR ve AR’ı ne zaman ve nerede olursa olsun kesintisiz 
etkileşimli ve taşınabilir hale getirecektir.

2- Geniş görüş alanlı AR ekranları
Microsoft’un HoloLens 2 ürünü, AR endüstrisine kulaklık kon-
foru ve ekran kalitesi konularında liderlik etti. Önceki sürüm-
leriyle ilgili en önemli sorun, sınırlı dikdörtgen görüş alanıydı. 
Lazer teknolojisiyle mikroelektromekanik sistem (MEMS) ekranı 
oluşturan cihaz, aynaların yönlendirdiği waveguides’i kullanıcı-
ların gözlerinin önüne yerleştirdi. Görüş alanını genişleten yeni 
cihazlar ise bu teknolojinin kullanım alanını iyiden iyiye geniş-
letecektir.

3- Kalıcı AR ‘Ayna Dünyasını’ etkinleştirmek için gerçek 
dünyanın haritalandırılması
Ayna Dünya kavramı gerçek dünyanın dijital yansıması olarak 
bilinir. MR ile gerçek dünyadaki tüm çevrenin sanallaştırılması 
olarak ifade edilebilir. Pokémon Go, ayna dünyası kavramıyla 
insanların gerçek eylemlerini birleştiren giriş niteliğinde bir uy-
gulamaydı. Önümüzdeki beş yıl içinde, cihazların tarama hassa-
siyetinin hızla artmasıyla birlikte, daha detaylı bir Ayna Dünya 

modelinin oluşması beklenmektedir. Bu da dünyanın bire bir 
sanal kopyasını kullanıcılara sunacak yeni uygulamaları hayatı-
mıza dahil edecektir. Özetle normal yaşamımızdan uzaklaşarak 
bu ayna dünyada yaşayabileceğimiz deneyimler bizleri bekliyor.

4- 5G mobil cihazlar gecikmeleri algılanamayan seviyelere 
düşürecek
Mevcut ağ altyapısı, veri aktarımı gecikmesine yol açıyor ve 
bu da iki kullanıcının cihaz ile yüz yüze konuşma deneyimin-
de gerçekçiliği azaltıyor. Kısacası AR ve VR cihazlar kesinti-
siz çalışacak bir ağ alt yapısına ihtiyaç duymakta. Bunu sağ-
layacak 5G teknolojisini Verizon şirketi Moto Z3 ile Chicago 
ve  Minneapolis’de kullanmaya başladı. Böylece gelişen ağ ile 
5G destekli mobil cihazlar, gerçek zamanlı bağlantının kali-
tesini arttırarak, yarının iletişim yöntemlerini etkileyecektir.

5- Tam doğal iletişim için göz izleme ve yüz ifadelerinin ge-
lişmesi
AR ve VR ile insan iletişimini geliştirmek için göz hareketlerini 
ve mikro ifadeleri çok iyi yansıtmak gerekmektedir. Kullanıcının 
duygularını ve isteklerini daha iyi yansıtmak adına, Pupil Labs 
ve Tobii gibi şirketler, VR/AR kulaklıklarına göz izleme donanım 
eklentilerini ve yazılımlarını entegre etmişlerdir. Bu yazılımlar, 
çevresel ortam çözünürlüğünü azaltarak sadece kişilerin mimik-
leri üzerine yoğunlaşabiliyorlar. Affectiva, VR/AR cihazları ile AI 
(Yapay Zeka) yazılımını birleştirerek herhangi iki kişi arasındaki 
fiziksel sınırları ve hatta dil boşluklarını aşmış ve anlamlı etkile-
şimler oluşturmayı başarmıştır. 
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Yapay Zeka ve Karma 
Gerçeklik Endüstrileri 
Nasıl Değiştiriyor?
Türkiye’den Örnekler 

Yapay zeka ve karma gerçeklik teknolojileri hayatımıza girmeye 
başladı. Hem özel hayatımızda, hem iş hayatımızda hem de yaşa-
dığımız toplumda etkilerini hissediyoruz. Gelin isterseniz bu tek-
nolojileri kullanarak tüm dünyaya satabileceğimiz yerli çözümler 
nasıl üretebiliriz, hangi sektörler ülkemiz için örnek olabilir, gerekli 
iş gücünü nasıl oluşturabiliriz konularını biraz açalım. 

Gerçek Yerli Yazılım Çözümleri
Türkiye’den çıkan Türk mühendislerin geliştirdiği ama dünyaya sa-
tabileceğimiz çözümlerin oluşturulması çok önemli. Türkiye dışına 
satamadığımız bir çözümün gerçek anlamda yerli olması çok zor. 
Yeni teknolojileri kullanarak yatay ve dikey çözümler geliştirirken 
global düşünmeli pazardaki fırsatı dünya ölçekli düşünmeliyiz. Ge-
rek özel sektör ve gerekse kamu desteklerinde yurtdışına çözüm-
lerini satma olasılığı olan Türk şirketlerini önceliklendirmeliyiz. 
Bulut platformları bu anlamda yerli çözümlerin dünyaya ulaşması 
için bir kanal. Geleceğin iş merkezleri bulutta inşa ediliyor unut-
mayalım. 

Kimdir?

İletişim

Microsoft’ta 19 yılda, 3 kıtada 5 ayrı görev yaptı. Türki-
ye’den önce Microsoft Seattle ana merkezde HPC, Azure, 
Xbox One ekiplerinde ürün geliştirme direktörlüğü yaptı. 
Yapay Zeka üzerine 10+ yıldır aktif projeler yönetiyor. Ge-
liri Daruşşafaka’ya bağışlanan “Daha İyi Bir Dünya İçin Ya-
pay Zeka” kitabının yazarı.

Twitter: www.twitter.com/OnurK007 
Instagram: www.instagram.com/onurk007 

Onur Koç
Microsoft Türkiye, CTO ve Yazar
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Türkiye’den Çözümler ve Örnek Sektörler

Sağlık: Sağlık ülkemizde çok yatırımın yapıldığı ve dünyada ina-
nılmaz boyutta veri üretilen bir alan. Yapay zekâ tabanlı sağlık 
çözümleri sayesinde, hastanelerden evimizde kullandığımız diş 
fırçası, tansiyon aleti, şeker hastalarının kullandığı, insülin düze-
yini ölçen aletler, musluklarımız, tuvaletlerimiz bile akıllı olmaya 
başladı. Yapay zekâ ve karma gerçeklik teknolojileri tıp eğitimini 
de dönüştürüyor. Tıp öğrencilerinin en büyük ihtiyacı ve eksikliği 
vaka deneyimi. Farklı durumlarda, hasta şikâyetlerinde ne yapı-
malı, nasıl sorular sormalılar? Doğru karar verme zinciri ne olmalı? 
Bu alanda yakından tanıdığım bir Türk startup (Kurucusu: Mürsel 
Haspolat, bir çocuk cerrahı) tıp eğitimini dönüştürmek istiyor. Bir 
tıp öğrencisi düşünün, karma gerçeklik ortamında yapay zekâ 
yardımıyla faklı senaryoları yaşayabilir. Her senaryoda hasta-
nın durumunu nasıl incelemeli, ne tip sorular sormalı, hasta için 
hangi testleri istemeli, o testleri nasıl yorumlamalı, doğru teşhisi 
nasıl koymalıdır? Öğrenci, her senaryonun sonuçlarını bir simü-
lasyon halinde yaşayabiliyor ve gerçek vaka bilgisini artırabiliyor. 
Mürsel’in amacı hayat kurtarmak. 

Üretim: Üretim Türkiye’de en çok önem vermemiz gereken sektür-
lerin başında. Sadece fabrikalar değil, fabrikaların ürettiği ürünler 
de akıllı olmaya başladı artık. Türkiye’de yakından çalıştığımız üre-
tim şirketlerinde bu değişimi görmeye başladık. Akıllı kamyonlar, 
akıllı rüzgar gülleri, akıllı ev aletleri  gibi ürünlerde artık, onlarca/
yüzlerce sensör var. Mühendisler bu sensörlerden gelen hammad-
de/veriyi sürekli analiz etmekte, kamyonun veya rüzgar gülünün 
üretimini, tüketimini, peformansını analiz ediyor, olası problemle-

Yapay Zeka Tabanlı İnovasyonun 3 Temel 
Ekseni

1. Eksen Veri: Yapay zeka ve karma gerçeklik çözümlerinin 
hammadasi veri. Hammadde benzetmesi doğru, çünkü tıpkı 
diğer hammaddeler gibi veri de işlendikçe çok büyük değer 
kazanıyor. Tarım çağının hammaddesi tarlalar, tohumlardı. İlk 
endüstri çağının hammaddesi demir ile çelikti. Günümüzde 
ise her şirketin, her deneyimin dijital olduğu dünyamızın 
hammaddesi veri.

2. Eksen Bulut: Bulut bilişim platformları, yapay zekâ 
teknolojilerinin gelişiminin önündeki önemli engelleri kaldırdı. 
Artık her şirketin her yazılımcının, bulut teknolojileri sayesinde 
sınırsız miktarda veri depolama, veri işleme ve çözümlerini tüm 
dünyaya ulaştırma yeteneği var.

3. Eksen Zeka: Makina öğrenimi, derin sinir ağları ve iletişimsel 
servisleri (Cognitive Services) ile farklı veri tiplerini (yazı, resim, 
video, sensör…etc) algoritmalar aracılığı ile analiz edip öğrenen, 
tahminler yapan ve iletişim kuran, yepyeni deneyimler sunan 
akıllı uygulamalar kurmak artık mümkün. 
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bilerek önceden hangi okullara onu gönderebileceğinizi tahmin 
ediyor ve özel bir eğitim kredisi öneriyor. Softtech ve Intertech gibi 
çözümlerini dünyaya satan Türk Finans teknoloji şirketleri bu açı-
dan çok önemli. 

Not: Tabi ki daha birçok endüstri var çözüm örnekleri verebilece-
ğim ama bu yazı için 4 endüstri ile sınırlıyorum. 

Yetenekli ve Yaratıcı İşgücü

Yukarıda bazı sektörlerden verdiğim örnek çözümler sadece tek-
nolojistler tarafından oluşturulmuyor. Bu sektörel çözümlerin 
oluşmasında derin endüstri bilgisine sahip kişilerle teknolojistleri 
bir araya getirmemiz gerekecek. Diğer taraftan Yapay Zeka ve Kar-
ma gerçeklik çözümlerinin ham maddesi veri olduğu için, veriye 
dayalı araştırma ve karar verme yeteneği olan nesillere ihtiyacımız 
var. İlkokuldan üniversite ve iş hayatına kadar geçen süreçte ço-
cuklarımıza ve gençlerimize veriyi anlama, veri ile problem çözme 
ve karar verme yeteneği aşılamalıyız. 

Kaynak
“Daha İyi Bir Dünya İçin Yapay Zeka”, yazar Onur Koç. Farklı sektör-
lerden daha detaylı proje örnekleri, bu yazıda değinemediğim etik, 
insanı programlardan ayırt eden özellikler, quantum computing 
ve yapay zeka…vb konular için bu kitabı bir kaynak olarak kulla-
nabilirsiniz.

Not: Tüm telifi Darruşafaka’ya bağışlıyoruz. 

ri önceden tespit edebiliyor, ev eşyalarının birbirleriyle iletişimini 
sağlıyor.. vb. Üretim şirketleri bu sayede sadece ürettikleri ürünü 
satan değil, katma değerli servis satan şirketlere dönüşmekteler. 

Tarım ve Hayvancılık: Kendi kendine yeten bir ülke olmamız için 
çok önemli tarım ve son 100 yılda çok değişti. Eskiden bir ata veya 
öküze bağlı sabanların işlediği tarlaları yakın zamanda dronlar 
işleyip yönetecek. Yapay zekâ ve karma gerçeklik teknolojileri ile 
daha sağlıklı ve etkin üretim yapılabilecek. Sürücüsüz akıllı trak-
törler ve biçerdöverler hektarlarca tarlayı ne zaman ve nasıl işle-
meleri gerektiğini bilecek. Akıllı sulama sistemleri hava durumuna, 
toprağın ve ürünün ihtiyacına göre sulama yapacak. Ürün topla-
ma araçları doğru olgunluk seviyesine gelmiş ürünleri otomatik 
olarak toplayacak ve paketleyecek. Hayvancılıkta da sensörler ve 
yapay zekâ tabanlı çözümler kullanılmaya başlandı. Hangi hayvan 
ne kadar dolaştı, hasta mı, çalındı mı? Bütün bunlar hayvanların 
hareketlerinden anlaşılabiliyor. Dünyada yakın zamanda açlığı 
sonlandırabiliriz. 

Finans: Finans da sağlık sektörü gibi inanılmaz verinin yaratıldığı 
bir sektör. Alışverişten ulaşıma, restorana gidip yemek yediğimiz-
de, sevdiklerimize hediye aldığımızda... Tüm bu aktivitelerin arka-
sında bir finans kuruluşu var. Şu anda bile yapay zekâ teknolojileri 
kullanılarak kredi kartı risk analizleri, yatırım portfolyo simulas-
yonları yapılıyor. Müşterileri hakkında çok fazla veriye sahip olan 
bankalar, müşterilerine özel kişisel finans paketleri sunabiliyor, 
sizin her 4-5 yılda bir araç değiştirdiğinizi bilerek siz daha yeni bir 
araç için araştırma yapmaya başlamadan önce, size özel, çekici 
ödeme fırsatları hazırlıyor, çocuğunuzun okul zamanının geldiğini 
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Beşinci nesil mobil teknolojisi, yüksek hız, çok düşük düzeyde ge-
cikme süresi ve aynı anda çok sayıda bağlantı taşıma kapasitesini 
vadediyor. 5G’nin yaklaşmasıyla beraber hem endüstride hem de 
gündelik hayatta kullnımla ilgili heyecan gittikçe artıyor.

Çok çeşitli yenilikçi özelliklerle, artık akıllı telefonunuz dizüstü bil-
gisayara daha yakın bir deneyim sunmaya başlayacak. Ultra Ge-
niş bant internet bağlantısı sayesinde; çok daha gerçekçi sanal 
gerçeklik deneyimi, oyunlar, daha geniş multimedya seçenekleri, 
her yerde bağlantı, sıfır gecikme süresi, daha hızlı tepki süresi ve 
yüksek kaliteli ses mümkün hale geliyor. Ayrıca HD video ve ses, 
kaliteden ödün vermeden diğer cep telefonlarına aktarılabiliyor.

Tanımlar

5G: Mevcut en hızlı bağlantı olan 4G’yi izleyen beşinci nesil mobil 
ağ. Bazen “5. nesil mobil ağlar” veya “5. nesil kablosuz sistemler” 
olarak da adlandırılır.

Gbps: “Saniyedeki Gigabits” sayısını gösterir. Veri hızının bir ölçü-
südür. 5G saniyede birden fazla gigabitte veri aktarmaya olanak 
tanır.

GHz: ‘gigahertz’ anlamına gelir. 5G’nin yoğun GHz frekanslarını te-
mel almaktadır.

GSMA: ‘Groupe Speciale Mobile Association’ anlamına gelir. 
GSMA, dünya çapında mobil operatörlerin çıkarlarını temsil eder 

ve daha geniş mobil ekosistemde 250’den fazla şirketle yaklaşık 
800 operatörü birleştirir.

IoT: “Internet of things” (“Nesnelerin İnterneti”) anlamına gelir ve 
akıllı telefonların ve bilgisayarların dışındaki bağlı cihazların ad-
landırılmasıdır. Bu cihazlar ışıklar, yollar, arabalar gibi birçok “şey” 
in birbirine bağlanmasını sağlar.

5G ile ilgili standartlar 2019 GSMA Konferansı’na kadar tam olarak 
tanımlanmamış durumdaydı ancak kurulan konsorsiyumlar ve 
üzerinde uzlaşılan standart sonrasında hızla ilerleme sağlandı. Te-
mel olarak 6 gigahertz’in altındaki spektruma odaklanan düşük ve 
orta bant 5G ve 6 gigahertz üzerindeki spektrumdaki yüksek bant 
5G, özellikle milimetre dalga bantlarında vadettiği hızı ve düşük 
gecikme sürelerini yüksek enerji verimliliği ile sağlayacak. Ayrıca 
kullanılan bu spektrumlar mevcuttaki LTE ağlarını değiştirmek ye-
rine güçlendirmek ve geliştirmek için kullanılacak.

Neredeyse ‘0’
gecikme süresi

10 Gbit’e kadar hız

Geniş uygulama yelpazesi

Her yerde bağlantı

100 kat daha fazla cihaz

Daha hızlı tepki süresi

Çok yüksek kapasite

5G
Teknolojisinin

Özellikleri

Yükseltmek için daha fazla
yazılım seçeneği
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5G’nin Kullanım Alanları Ve Zorluklar 

Geliştirilmiş Mobil Geniş Bant
Daha yüksek hız, daha düşük gecikme süresi ve daha yüksek ka-
pasite, hareket halindeyken yüksek kapasiteli iletişim, ultra yüksek 
tanımlı video, sanal gerçeklik ve diğer gelişmiş uygulamalar 5G sa-
yesinde mümkün olacak. Bununla birlikte, kablosuz veri fiyatları 
düşmekte ve talep artışı, 5G yerine başka yollarla da (örneğin, LTE 
ağlarının yoğunlaştırılması ve Wi-Fi offloading) karşılanabilir. Diğer 
bir engel, sabit ve stabil bağlantının yüksek frekanslarda yayılma 
kayıpları nedeniyle yüksek bant 5G için ciddi şekilde sınırlandırıcı 
olmasıdır.

Nesnelerin İnterneti
Bağlı cihazların sayısındaki patlayıcı büyüme ile, mevcut ağlar 
ayak uydurmak için mücadele ediyor. 5G’nin ortaya çıkışı, çok 
düşük güçle bir seferde (kilometrekare başına bir milyona kadar) 
daha fazla bağlantı sağlayarak Nesnelerin İnterneti’nin (IoT) po-
tansiyelini ortaya çıkaracak. 5G, Wi-Fi ve Zigbee gibi diğer teknolo-
jilere karşı rekabet etmek zorunda.

Görev Kritik Kontrol
Bağlı cihazlar mutlak güvenilirlik gerektiren uygulamalarda gi-
derek daha merkezi hale geldikçe (örneğin tıbbi cihazlar ve araç 
güvenlik sistemleri) gecikme süreleri önemli bir faktör olarak ön 
plana çıkmaktadır. 5G, önemli ölçüde daha düşük gecikme süresi 
sağlama potansiyeline sahip olduğundan (yaklaşık bir milisaniye-
ye kadar), sağlık hizmetleri, kamu hizmetleri ve diğer zaman kritik 
işlerde  kullanım alanına sahip olacaktır. Ancak, IoT’de olduğu gibi, 

Kritik Görev Makinadan Makinaya ve
Nesnelerin İnterneti

Sabit Kablosuz Erişim

Mobil Genişbant Toplam Bağlantıların 5G’ye orani
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mevcuttaki sistemler de bu konuda iyileşme göstermektedirler.

Sabit Kablosuz Erişim
Sabit kablosuz erişim (FWA), temel olarak uygun kablolu geniş 
bandın bulunmadığı bölgelerde yıllardır kullanılmaktadır. 5G, 
özellikle milimetre dalga spektrumunda, eve 100 Mbps’den daha 
yüksek hızlar sunma yeteneğine sahip olup, birçok pazarda, özel-
likle de fiber olmayan yerlerde, kablolu genişbant için uygun bir 
alternatif haline gelmektedir. 

5G VE NESNELERİN İNTERNETİ
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5G Büyüme Projeksiyonu

> 2024 sonuna kadar gelişmiş mobil geniş bant için 1,9 milyar 
5G aboneliği olması bekleniyor. Bu miktar o sırada tüm mobil abo-
neliklerin yüzde 20’sinden fazlasını oluşturacak. LTE abonelikleri 
yaklaşık 5,3 milyar abonelik adediyle zirve noktasına ulaşacaktır 
ve ardından yavaşça azalacağı öngörülmektedir.

> 2024’te 5G ağları, küresel olarak mobil veri trafiğinin yüzde 
35’ini taşıyacaktır.

> 5G nin 2024’te dünya nüfusunun yüzde 65’ini kapsayabileceği 
öngörülmektedir.

> NB-IoT ve Cat-M teknolojileri, 2024’te hücresel IoT bağlantıları-
nın yüzde 45’ine yakın bir bölümünü oluşturacak.

> 2024’ün sonunda, hücresel IoT bağlantılarının yaklaşık yüzde 
35’i geniş bant IoT olacak ve bunların çoğunluğu 4G temelli ola-
caktır. Ancak 5G bağlantıları daha gelişmiş kullanım durumları için 
geçerli olacak.

> Zorlu 5G zaman çizelgelerine rağmen, cihaz tedarikçilerinin 
2019 boyunca çeşitli cihazlarda farklı bant ve mimari desteğiyle 
hazır olmaları bekleniyor.

> Spektrum paylaşımı ile ilgili olarak yonga setleri şu anda ge-
liştiriliyor ve 2019’un sonu itibari ile 5G ticari cihazlarında olması 
bekleniyor.

> VoLTE, 5G cihazlarda ses ve iletişim hizmetlerini etkinleştirme-
nin temeli olacak. Aboneliklerin 2019 yılının sonunda 2,1 milyara 
ulaşması bekleniyor ve 2024 sonuna kadar toplam 5,9 milyar ade-
de varması ön görülüyor.

Ericsson Mobility Report June 2019

Küresel mobil veri trafiği (aylık EB)
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Bölgesel 5G Projeksiyonları

> Kuzey Amerika’da servis sağlayıcılar, hem sabit kablosuz eri-
şim hem de mobil cihazlar için ticari 5G servislerini başlattılar. 
2024 yılının sonunda, bölgede mobil aboneliklerin yüzde 60’ından 
fazlasını oluşturan yaklaşık 270 milyon 5G aboneliği beklenmekte-
dir.

> Batı Avrupa’da 5G için ivme, Nisan ayındaki ilk ticari lansmanla 
vurgulandı. 2024’ün sonunda, 5G’nin mobil aboneliklerin yaklaşık 
yüzde 40’ını oluşturması bekleniyor.

> Orta ve Doğu Avrupa’da ilk 5G aboneliğinin 2019’da olması 
bekleniyor ve 2024’te aboneliklerin yüzde 15’ini oluşturması ön-
görülmektedir.

> Kuzey Doğu Asya’da 5G abonelik penetrasyonunun 2024 so-
nunda yüzde 47’ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

> Hindistan’da 5G aboneliklerinin 2022’de kullanıma sunulması 
bekleniyor ve 2024 sonunda mobil aboneliklerin yüzde 6’sını oluş-
turması beklenmektedir.

> Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da 2019’da önde gelen iletişim ser-
vis sağlayıcılarıyla ticari 5G dağıtımları ve 2021’de önemli hacimler 
öngörülmektedir. 2024’ün sonunda toplam mobil aboneliklerin 
yüzde 3’ünü temsil eden yaklaşık 60 milyon 5G abonelik beklen-
mektedir.

> 2019’un ilk yarısında Güney Doğu Asya ve Okyanusya bölgesin-
de ilk 5G ticari cihazlarının kurulması bekleniyor. 2024’ün sonun-
da, bölgedeki aboneliklerin yaklaşık yüzde 12’sinin 5G için kullanı-
lacağı tahmin edilmektedir.

> Latin Amerika’da 2019’da 3.5GHz’de ilk 5G dağıtımları müm-
kün olacak. Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya ve Meksika’da, böl-
geden 5G’yi ilk defa kullanan ülkelerdeki abone sayılarından daha 
fazla abonelik olacağı öngörülüyor. 2024’ün sonunda, bu bölge-
deki 5G mobil aboneliklerin toplamdaki payının yüzde 7 olması 
bekleniyor.

Üretime Göre Dünya Çapında Akıllı Telefon
Tahmini - 2019 1. Çeyrek

Se
vk

iy
at

la
r (

M
ily

on
)

Bü
yü

m
e

1600

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1400

1200

1000

4.0%

3.0%

2.0%

1.0%

0.0%

-1.0%

-2.0%

-3.0%

-4.0%

-5.0%

800

600

400

200

0

5G VE NESNELERİN İNTERNETİ



69

TEKNOLOJİ RAPORU

Global 5G Uyarlaması
Bölgeye göre 5G akıllı telefon abonelikleri tahmini
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Nesnelerin İnterneti
Nesnelerin İnterneti (IoT), herhangi bir insan müdahalesi olma-
dan, internet üzerinden verileri toplayan, biriktiren ve aktaran bir 
cihaz ağıdır. 

Nasıl İşler?

Adım 1 (Sensörler/Aktüatörler)
Bir cihazın, nesnelerin interneti dünyasına dahil edilebilmesi için 
verileri toplamasını sağlayan çeşitli sensörler ve aktüatörler ile do-
natılması gerekmektedir.

Adım 2 (Veri Toplama Sistemleri)
Sensörlerden gelen veriler analog formdadır ve dijital dünyaya 
aktarılması için dönüştürülmesi gerekmektedir. Veri toplama sis-
temleri bu verileri toplama ve analogtan dijitale dönüştürme iş-
lemlerini gerçekleştirir.

Adım 3 (Uç Nokta Analitiği)
IoT verileri toplanıp dijital hale getirildikten sonra, veri merkezine 

Aşama 1
Sensörler,
Aktüatörler,
Cihazlar vb.

Aşama 2
Veri Toplama
Sistemleri

Aşama 4
Bulut Analitiği

Aşama 3
Ön İşleme,
Uç Nokta Analitiği

5G VE NESNELERİN İNTERNETİ
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2020’ye kadar IoT Büyümesini Sağlayacak 10 Kullanım Senaryosu

Kaynak: BCG IoT satın alan araştırması, IDC, uzman görüşleri, BCG analizleri
Not: Yuvarlakların boyutları, göreceli harcama miktarını gösterir
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girmeden önce daha fazla işleme ihtiyaç duyabilir. Bu ihtiyaç Uç 
Nokta Analitiği ile giderilir.

Adım 4 (Bulut Analitiği)
Verilerin daha fazla işleme ihtiyacı olabilir ya da başka bir platfor-
ma iletilmesi gerekebilir. Bu isterlerin karşılanabilmesi için bulut 
tabanlı sistemlere ihtiyaç duyulur.

Nesnelerin İnterneti Kullanım Alanları
Bir Bakışta

Myriota, Space X Falcon 9 ile birlikte 2018 yılında uzaya mikro uy-
dusunu gönderdi. Bu uydu sayesinde çok düşük güç tüketimli bir 
IoT bağlantısı sağlıyor. Uydu Alçak Dünya Yörüngesinde yer alıyor 
ve bu uydu ile sahadaki sensör verilerini, uzaktan canlı konum ta-
kibi, anlık durum görüntüleme gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor.

Myriota

Merkez
Adelaide, Avustralya 

Kuruluş Yılı
2018

Aldığı Yatırım
15 milyon dolar

Web Sayfası
www.iguazio.com

Kategori
Telekomünikasyon/IoT
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Akıllı Şehirler 

Tanım
Bir şehir, şehir planlamadan çöp toplamaya kadar çok çeşitli sek-
törlerden büyük miktarlarda veri toplayıp analiz edince “akıllı” ola-
rak kabul edilir. Akıllı bir şehirde, birbirine bağlı sensörler, cihazlar 
ve yazılımlardan oluşan karmaşık bir ağ kurulmalı ve korunmalıdır. 
Bu da şehrin sakinleri için daha sürdürülebilir ve verimli bir ortam 
oluşmasını sağlar.

Akıllı Şehirleri
Mümkün Kılan Teknolojiler

Bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT)

Nesnelerin İnterneti (IoT) ağını kullanarak
bağlı fiziksel cihazlar

Coğrafi bilgi sistemleri (GIS)

Her biri bir şehirde çalışan, bileşenleri ve sistemleri 
geliştirmek için kullanılabilecek çok büyük miktarda 
veriyi toplamak ve anlamlandırmak.

01

02

03

04

Akıllı trafik sinyallerinin toplam seyahat süresini %43’ten %25’e düşürdüğü, 
sadece işe gidenler için değil, bir bütün olarak şehir için de faydalar sağladığı 
gösterilmiştir. Sürücüler için zamandan, yakıttan ve sıkıntıdan tasarrufun yanı 
sıra, tıkanıklığın azaltılması kirliliği azaltabilir, verimliliği artırabilir ve vatandaş 
memnuniyetini sağlayabilir. Henüz akıllı trafik sinyalleri uygulamayan şehirler, 
kişi başına zaman tasarrufu açısından potansiyel olarak en büyük kazancı 
sağlayabilir. Akıllı trafik sinyallerinde ilerleme kaydeden daha olgun şehirler için 
potansiyel tasarruf daha düşüktür.

BaşlangıçGeçişLider

3.3 galon

1.9 galon

0.6 galon

Kişi başına ortalama
yıllık yakıt tasarrufu

Kişi başına düşen kişisel zaman
tasarrufu (saat olarak), trafik
azaltımından olgunluk
seviyesine göre

9.7

4.7

2.0

Akıllı trafik işaretleri seyahat ve kirliliği azaltır

Trafik yönetimi olgunluk aşaması

5G VE NESNELERİN İNTERNETİ
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Şehirlerin akıllı şehir dönüşümüne açık bir yol inşa etmesi gerekiyor 
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Paydaşların endişelerini değerlendirin: Paydaşların 
öncelikleri ile uyum sağlayın ve katılımlarını kazanmak 
için onlara girdi verin. 

Engelleri kaldırın: Şehirler siyasi zorluklar, siber 
güvenlik endişeleri, atalet veya belirsiz yatırım geri 
dönüşleri nedeniyle sık sık zorluklar yaşar.

Kaldıraç verileri: Çok çeşitli verileri topladığınız, 
analiz ettiğiniz ve birleştirdiğinizden ve bunları 
paydaşların erişimine sunduğunuzdan emin olun. 

BT altyapısını yerleştirin:  Akıllı girişimleri 
desteklemek için gereken geniş bant, paylaşılan 
mimari ve ölçeklenebilir sistemleri ve ayrıca süreçleri 
ve standartları kurun. 

Dijital yeniliklere ayak uydurun: Bulut, biyometri ve 
mobil uygulamalar gibi temel teknolojilere ya da Yapay 
Zeka, Nesnelerin İnterneti, beacon’lar ve chatbot’lar 
gibi yeni ortaya çıkan teknolojilerin gerisine 
düşmediğinizden emin olun. 

Siber güvenliği sonraya bırakmayın: Çoğu şehir, 
özellikle akıllı şehir geçişine yeni başlayanlar, siber 
saldırılara hazır değil. Şehirler daha akıllı hale geldikçe, 
riskleri de artıyor. 

Dijital ekosistemleri kullanın: Şehirler, teknoloji 
sağlayıcılar ve üniversitelerle iş ortaklığı yapabilir veya 
dış kaynak geliştirme ve uygulama konularında hizmet 
verebilir. 

Akıllıca yatırım yapın: Kıyaslanan şehirler, işletme 
bütçelerinin yaklaşık %15'ini ve sermaye bütçelerinin 
%17'sini akıllı şehir programlarına tahsis ediyor. 

5G VE NESNELERİN İNTERNETİ
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Bir Bakışta

Bu girişim, pasif olarak tüm varlıkları ve iletişimi tanımlar, davra-
nışsal analitik yoluyla endüstriyel siber güvenlik tehditlerini algılar 
ve güvenlik ekiplerine yönlendirir ve rehber eşliğinde soruşturma 
ortamı sağlar.

Dragos

“Endüstriyel siber güvenlik tehdidi alanı bü-
yük ölçüde bilinmiyor. Bu nedenle istihbarat 
odaklı bir yaklaşım izlemeliyiz, çevremizdeki 
görünürlüğü artırmalı ve sadece normal ol-
mayan durumları izlemek yerine ölçeklendir-
mek için ekiplerimizin bu bilgiyi kullanabilir 
hale gelmesini sağlamalıyız.” 

Diyor ki...

Robert M. Lee, CEO Dragos, Inc
Slogan
Endüstriyel siber güvenlik 

Yeri
ABD

Kuruluş Yılı
2016

Aldığı Yatırım
48.2 milyar dolar 

Web Sayfası
www.dragos.com

Kategori
Siber Güvenlik

5G VE NESNELERİN İNTERNETİ



74

TEKNOLOJİ RAPORU

SWIM 

IoT yazılımları, büyük bir geçişin ortasındadır ve endüstri olarak 
merkezileşmiş mimari modellerden uzaklaşmaktadırlar. Örneğin; 
monolitik mimariler çoktan oluşturulabilir boru hattı mimarileri 
olarak gelişti. Veri işlemenin merkezsizleştirilmesine yönelik bir 
yolda devam ettikçe, uç hesaplama ve AI / ML tekniklerini kulla-
narak akış analitiklerini etkin bir şekilde gerçekleştirme yeteneği 
kritik bir görev haline gelecektir.

Kurumsal uygulama ortamları giderek daha heterojen hale geldi 
ve bol miktarda yerel bilgi işlem ve depolama kaynakları ile da-
ğıtılmakta. Bu arada, gerçek zamanlı uygulamalara, analitiğe ve 
otomasyona olan talep hızla artmaktadır. Yerel kaynakların kul-
lanımını optimize etmek ve güvenilir gerçek zamanlı performans 

sağlamak için, uç ve bulut kaynaklarını birleştiren bir uygulama 
ağı oluşturmak gereklidir.

Servis ağları, veri fabrikaları ve IoT platformları çevresinde çok faz-
la vızıltı var ve belirli bir çözümün, gerçek bir fayda olmadan iyi 
bir uyum mu yoksa gereksiz bir karmaşıklık katmanı mı olduğunu 
anlamak zor olabilir. Microsoft ve AWS gibi pazar liderleri, IoT ve uç 
uygulamalarının dağıtımını ve yönetimini kolaylaştırmak için çö-
zümler sunar; ancak çok az çözüm, geliştiricilerin en son ortamlar 
için verimli, performans gerektiren uygulamalar oluşturması ihti-
yacına yöneliktir.

Uygulama geliştiriciler için en önemli zorluklardan biri durum 
yönetimidir. Günümüzde, açık kaynaklı alanda mevcut birçok 
durumsal işleme çözümü bulunmaktadır. Örneğin; Flink, Spark 
Streaming, Pulsar, Akka ve Kafka Streams, bu kullanım durumları-
nı desteklemektedir. Ancak, bu çözümler yalnızca izole edilmiş du-
rum bilgisi olan hizmetleri destekler ve nihayetinde dış durum yö-
netimi için durumsuz RESTful API’lere güvenirler. IoT uygulamaları 
daha sofistike hale geldikçe, evrensel bir modelin hesaplanmasını 
sağlayan swimOS gibi bütünsel durumdaki uygulama platformları 
için talep artacaktır ve bunlar nihai durum tutarlılığı kavramı etra-
fında inşa edilmiştir.

Durum bilgisi olan uygulama mimarileri, gerçek zamanlı kullanım 
durumları için idealdir. SwimOS ve benzeri teknolojilerin AR / VR, 
otonom araçlar, akıllı şehirler, bağlı altyapı ve çok oyunculu oyun-
lar gibi dağıtılmış gerçek zamanlı kullanım durumlarına sahip ol-
maları için uygulanabilirlikleri mevcuttur.

5G VE NESNELERİN İNTERNETİ
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bilişim hizmetleri (“cloud services”), bu ihtiyaçları bir kuruluşun 
güvenlik duvarının dışına taşır.

Bulutta geliştirme yapmak, kullanıcıların kendi uygulamalarını 
hızla pazara sunmalarını sağlar. Donanım hataları ve ağ bağlantılı 
yedeklemeler nedeniyle veri kaybına neden olmaz. Bulut bilişim 
uç kaynakları da kullanır ve organizasyonların sunucu ve diğer 
ekipman maliyetini azaltır.

Günümüzde bilgi ve veriler, Amazon AWS ürünleri gibi bulut bilişim 
sağlayıcıları tarafından işletilen ve kontrol edilen, fiziksel veya sa-
nal sunucular üzerinde saklanabilmektedir. Kişisel veya kurumsal 
bir bilgi işlemci olarak, internet bağlantınız üzerinden depolanan 
bilgilerinize ‘bulut’ üzerinden erişebilirsiniz.

Bulut Bilişim, uygulamaları işletmek için yerel sunuculara veya ki-
şisel cihazlara sahip olmak yerine, paylaşılan bilgi işlem kaynak-
larına dayanan bir bilişim türüdür. En basit açıklamasıyla, bulut 
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Şirket İçi

%9
Yazılım Lisansları

%68
Abonelik Ücreti

Bulut Bilişim

Özelleştirme ve
Uygulama

Donanım

BT Personeli

Bakım

Eğitim

Uygulama,
özelleştirme ve

eğitim

> Düzeltmeler, yamalar, yükseltmeler
> Kesinti
> Performans ayarlama
> Özelleştirmeler
> Entegrasyonlar
> Bağımlı uygulamaları yükseltme
> BT üzerinde devam eden yük
> Donanım bakımı/yükseltmeleri
> Ağ bakımı/yükseltmeleri
> Güvenlik bakımı/yükseltmeleri
> Veritabanı bakımı/yükseltmeleri

> Abonelik Ücretleri

Mevcut Maliyetler Mevcut Maliyetler
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Genel Bulut

Genel bulutlar, sunucular ve depolama gibi bilgi işlem kaynakla-
rını Internet üzerinden sağlayan üçüncü taraf bulut hizmeti sağ-
layıcılarına aittir. Microsoft Azure, genel bir bulut örneğidir. Genel 
bir bulutla tüm donanım, yazılım ve diğer destekleyici altyapılar 
bulut sağlayıcısına aittir ve bulut sağlayıcısı tarafından yönetilir. 
Bu hizmetlere erişebilir ve bir web tarayıcısı kullanarak hesabınızı 
yönetebilirsiniz.

Özel Bulut 

Özel bulut, yalnızca tek bir işletme veya kuruluş tarafından kulla-
nılan bulut bilgi işlem kaynaklarını ifade eder. Bir diğer değişle, 
hizmetlerin ve altyapının özel bir ağda tutulduğu buluttur. Özel 
bir bulut, fiziksel olarak şirketin veri merkezinde bulunabilir. Bazı 
şirketler ayrıca üçüncü taraf servis sağlayıcılarına kendi özel bulut-
larını barındırmaları için ödeme yaparlar.  

Hibrit Bulut  

Hibrit bulutlar, veri ve uygulamaların aralarında paylaşılmasını 
sağlayan teknolojiyle bir araya getirilmiş ortak ve özel bulutları bir-
leştirir. Verilerin ve uygulamaların özel ve genel bulutlar arasında 
hareket etmesine izin vererek, karma bir bulut işinize daha fazla 
esneklik, daha fazla dağıtım seçeneği sunar ve mevcut altyapınızı, 
güvenliğinizi ve yasal uyumunuzu iyileştirmenize yardımcı olur. 

Şirketlerin %94’ü belli bir oranda bulut hizmetleri kullanıyor.

Bulut hizmetlerinin benimsenmesi

Kaynak: RightScale

Sadece özel bulut

Yalnızca genel bulut

Hibrit

% 5

% 22

% 67

Avantajları

Avantajları

Avantajları

Dezavantajları

Dezavantajları

Dezavantajları

En çok kullanılan

En çok kullanılan

En çok kullanılan

Daha fazla kontrol / 
özelleştirilebilir
Daha fazla esneklik ve 
güvenilirlik
Geliştirilmiş güvenlik
Yüksek ölçeklenebilirlik

Düşük maliyet / ön 
yatırım yok
Kullanım başına ödeme 
modeli
Bakım yok
Sınırsız ölçeklenebilirlik

Kontrol
Esneklik
Maliyet etkinliği
Kolay kullanım

Daha yüksek başlangıç 
yatırımı BT uzmanlığı 
gerektirmesi

Varsayılan güvenlik 
endişeleri
Sürpriz maliyetler
Güvenilirlik

Altyapı yönetimi daha 
karmaşık hale geliyor
Sadece genel bulut 
kullanmaktan daha 
pahalı olabilir

Gizli, kritik iş 
operasyonları

Hassas olmayan, 
herkese açık 
operasyonlar ve 
öngörülemeyen 
trafik

Her birinin karışımı
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Veri merkezlerini çalıştırma ve sürdürme 
konusunda para harcamaya son verin
Altyapınızı değil, işinizi farklılaştıran projelere 
odaklanın. Bulut bilişim, depolama ve güçlendirme 
sunucuları yerine kendi müşterilerinize odaklanmanızı 
sağlar.

Dakikalar içinde global olun
Uygulamanızı, yalnızca birkaç tıklamayla, dünyanın 
çeşitli bölgelerinde kolayca dağıtın. Bu, müşterileriniz 
için basit ve minimum maliyetle daha düşük gecikme 
süresi ve daha iyi bir deneyim sağlayabileceğiniz 
anlamına gelir.

Kaynak: Amazon 

Değişken gider için ticari sermaye ayırın
Veri merkezlerine ve sunuculara yoğun bir şekilde yatı-
rım yapmak yerine, yalnızca harcadığınızda ve ne kadar 
tükettiğinize göre ödeme yapabilirsiniz.

Büyük ölçek ekonomilerinden yararlanın
Bulut   bilişimi  kullanarak, kendi başınıza karşılaya-
bileceğinizden daha düşük bir değişken maliyete ula-
şabilirsiniz. Yüz binlerce müşterinin kullanımı bulutta 
toplandığından, Amazon Web Servisleri gibi sağlayıcı-
lar, fiyatları gittikçe daha düşük ücrete dönüşen daha 
yüksek ölçek ekonomileri elde edebilirler.

Tahmin kapasitesine son
Altyapı kapasitesi ihtiyaçlarınızda tahmin yapmayı 
ortadan kaldırın. Bir uygulamayı yaygınlaştımadan 
önce bir kapasite kararı verdiğinizde, çoğu zaman 
ya pahalı atıl kaynaklarla ya da sınırlı kapasiteyle 
uğraşmaya devam edersiniz. Bulut bilişimle bu 
sorunlar ortadan kalkıyor. İhtiyacınız olan kadar veya 
çok az bilgiye erişebilir ve yalnızca birkaç dakika içinde 
bildirimde bulunarak yukarı ve aşağı ölçekleyebilirsiniz.

Hız ve çevikliği artırın
Bulut bilişim ortamında, yeni BT kaynakları sadece 
bir tık uzakta olduğundan, kaynakları geliştiricileriniz 
için kullanılabilir hale getirmek adına gereken 
süreyi haftalardan dakikalar seviyesine düşürür. Bu, 
organizasyon için çeviklikte çarpıcı bir artışa neden 
olur, çünkü deney yapmak ve geliştirmek için gereken 
zaman ve maliyet önemli ölçüde daha düşüktür.

Bulut bilişimin 6 avantajı ve yararları

BULUT TEKNOLOJİLERİ
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2019 itibariyle dünya çapında uygulamalar yürüten
genel bulut platformu hizmetlerinin mevcut ve planlanan kullanımı 

%10%0 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

AWS (Amazon Web Service)

Azure

Google Cloud

VMware Cloud on AWS

IBM Cloud

Oracle Cloud

Alibaba Cloud

%61

%52

%19

%12

%12

%11%7

%3%6

%8

%8

%16%13

%22%14

%16%9

%9%6

%16%7

Çalışan uygulamalar Denemeler Kullanmayı planlayan 
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Bulut Hizmetlerinin Üç Tipi 

Hizmet Olarak Yazılım
SaaS (Software as a Service) en yaygın kullanılan bulut hizmetidir. 
SaaS ile şirketler, abonelik temelinde ödeme yaparlar. Aklınıza ge-
lebilecek hemen hemen her yazılım, bir hizmet olarak kullanılabi-
lir veya büyük olasılıkla yakın zamanda kullanılacaktır.

Hizmet Olarak Altyapı 
IaaS (Infrastructure as a Service), müşterilerin gerçekten donanım 
satın almadan kaynak bulmalarına izin verir. Bu yaklaşım sermaye 
giderlerini ortadan kaldırma potansiyeline sahiptir. IaaS pazarları 
hızla olgunlaştı ve ihtiyaç duyduğunuz her türlü hizmeti karşıla-
mak için düzinelerce sağlayıcı hizmet vermeye başladı. 

Hizmet Olarak Platform
PaaS (Platform as a Service), donanım ve işletim sistemini edin-
mek ve kurmak zorunda kalmadan yeni yazılım uygulamaları 
geliştirmek isteyen kuruluşlar tarafından kullanılabilir. Ayrıca yüz 
tanıma, Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zeka gibi farklı, yeni ve yeni-
likçi hizmetlere erişim sağlar.

2015'ten 2021'e küresel bulut veri merkezi 
IP trafiği (yıllık exabyte)

20162015 2017 2018* 2019* 2020* 2021*
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Finansal Kullanım Senaryoları

Çok Katmanlı Biyometrik Kimlik Doğrulaması ve Ödeme
Sistemleri
Biyometri bir bireyin fiziksel ya da davranışlarına ilişkin tekil özel-
likleri ölçen ve bireyleri birbirinden ayrıştırmamıza imkan sağla-
yan özelliklerinin toplamına verilen genel adlandırmadır.

Günümüzde, çeşitli alanlarda biyometri uygulamaları başlamış-
tır. T.C. Kimlik Kartı, hastanelerde kullanılan kimlik doğrulama 
sistemleri gibi halihazırda kullandığımız biyometrik uygulamalar 
mevcuttur.

5G ile birlikte IoT destekli cihazların yaygınlaşması ve altyapının 
çok sayıda cihaza gerçek zamanlı erişimi desteklemesiyle birlikte, 
bu cihazların kişilerin davranışsal verilerini toplaması mümkün 
olacak ve üretilen biyometri bilgisinin doğrulama sistemlerinde 
kullanılması ve ödeme sistemleri ile entegrasyonu sağlanabile-
cektir. Örneğin, Amazon Alexa günümüzde bilgi edinme, satın 
alma, kredi sorgulama gibi hizmetleri sesli komut sistemleri ile 
sağlamaktadır.

Gerçek Zamanlı ve Yüksek Hızlı Ticaret
4G ile 50 milisaniyeler civarında olan gecikme sürelerinin 5G ile 1 
milisaniye ve en sonunda gerçek zamanlı hale gelmesiyle borsa 
işlemlerinde büyük bir devrim yaşanması beklenmektedir. Gü-
nümüzde, broker şirketleri alım ve satım işlemlerini uygulamalar 

aracılığıyla otomatik olarak gerçekleştirmektedir. 5G’nin sunmayı 
hedeflediği düşük gecikme süreleri ile bu işlemler neredeyse ger-
çek zamanlı olarak işlenebilecek ve sadece saniyelerin bile mil-
yonlarca liralık farklar yarattığı hisse senedi alım satımı işlemleri 
çok daha hızlı gerçekleşebilecektir.

Kişisel Asistan Hizmeti
Günümüzde, Web ve Mobil gibi kanallardan internete erişirken, 
kullanıcıların kişisel verileri uygulamalar ile toplanmakta ve kul-
lanıcı deneyimi, hedefli pazarlama gibi amaçlarla hizmet sağlayıcı 
firmalar tarafından kullanılmaktadır.

5G’nin güvenilir altyapısı ve yüksek işleme gücü ile birlikte uygu-
lama datası (dosya, resim, doküman gibi), kullanıcının coğrafi ko-
numu, ödeme sistemlerinden gelen bilgiler gibi kullanım bilgisi ile 
kişisel bilgilerinin harmanlanarak yeni finansal ürünlerin geliştiril-
mesi mümkün olacaktır. Örneğin; Finansal Kuruluşlar bu tip bilgi-
leri kullanarak kullanıcıların günlük harcama limitlerini belirleye-
bilecek, daha etkin portfolyo yönetimi ve yatırım araçlarının daha 
etkin kullanımı mümkün olacaktır.

Kişiselleştirilmiş Sigorta Sistemleri
Bugün, sağlık sensörleri fazla yaygın olmasa da giyilebilir teknolo-
jilerin gelişmeye başlaması ve 5G‘nin yaygınlaşmasıyla birlikte bu-
nun değişmesi beklenmektedir. Örneğin; sigara içildiğini fark eden 
cihazlar sigortalıyı uyarırken sigortacıyı da bilgilendirecek ve bu da 
sigorta poliçe maliyetlerini etkileyecektir.

BULUT TEKNOLOJİLERİ
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Sigorta firmaları, örneğin hayat sigortası yapacağı bir müşterisini, 
doktor muayenesi için fiziksel olarak ziyaret etmek zorunda kal-
madan, kan tahlillerini mobil cihazlarla uzaktan tamamlayarak 
sigorta sürecini mobil cihazlar vasıtasıyla hızlandırabilecek. Bu da 
hem sigortalanan hem de sigortacı için süreçleri kolaylaştıracaktır.

Uygulama Bağlamında Gerçek Zamanlı Ses / Video İletişimi
Finansal Danışman ve Müşteri Hizmetleri kapsamında mobil ci-
hazlarımızdan ödemelerimizi yapmak, hesaplarımızı kontrol et-
mek, ATM‘lerden para çekmek ve yatırmak günümüzde standart 
hizmetlerdir. Artık banka şubelerini ziyaret etmek için çok az nede-
nimiz kaldı. Araştırmalar da gösteriyor ki, yapılan her banka şubesi 

ziyareti sonrası mutsuz/kızgın bir müşteri hikâyesiyle karşılaşma 
oranı artmakta. Ayrıca mobil uygulamalardan işlem yapanların 
bankasını değiştirme oranı %40 daha az.

Mobilin, finans dünyası için bir kanaldan çıkıp merkezi hub pozis-
yonuna doğru evirildiği dönem, 5G teknolojisinin getirecekleriyle 
tamamlanacaktır.

5G’nin getireceği efektif hızlar, müşteri yetkilileri ve kişisel finansal 
danışmanlarıyla görüntülü görüşme yapmayı, finansal tavsiyeleri 
eş zamanlı uygulamayı mümkün kılacaktır.

Sıra

1 Sunucusuz %24 %36 %50

5 Toplu İşlem %26 %36 %38

5 Veri Ambarı %29 %40 %38

4 Nesnelerin İnterneti %15 %21 %40

3 Hizmet Olarak Kenteyner %26 %37 %42

2 Makine Öğrenmesi %18 %26 %44

1 Akış İşleme %20 %30 %50

Hizmet 2018 2019 Büyüme

BULUT TEKNOLOJİLERİ
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2009’dan 2022’ye  Genel Bulut Bilişim Hizmetleri Piyasa Büyüklüğü
(Milyar ABD Doları)

2022*2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021*
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Salesforce’dan Tableau’ya 15.7 Milyar Dolarlık Anlaşma
Bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce, Haziran ayında, iş zekası ve 
veri görselleştirme yazılımı alanında lider bir geliştirici olan Table-
au’yu satın alarak iş analitiği tekliflerini artırmak için 15,7 milyar 
dolarlık bir anlaşma yaptığını açıkladı.

Her iki şirket de, devralımın Salesforce’un dijital dönüşüm piyasa-
sında rekabet etmek için daha iyi bir konumda olacağını belirtti. 
Anlaşma haberi Google’ın, iş analitiği şirketi Looker Data Sciences’ı 
2,6 milyar dolara satın aldığını duyurmasından dört gün sonra gel-
di.

BULUT TEKNOLOJİLERİ
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Bir Bakışta

Slogan
Bulut için Veri Ambarı  

Yeri
USA 

Kuruluş Yılı
2012

Aldığı Yatırım
928 milyon dolar 

Web Sayfası
www.snowflake.com

Kategori
Veri analitiği, bulut veri 
hizmetleri, SaaS 

Snowflake, Google Cloud’a Geliyor
Snowflake, bulut tabanlı veri ambarını ve analitik servisini 
Google’ın bulut platformuna getiriyor. Yeni bir Veri Aktarımı ayrıca 
kullanıcılara çeşitli sağlayıcılardan veri kümelerine erişme imkanı 
sağlayacaktır.

Snowflake’in veri ambarı hizmeti Amazon’un AWS’inde ve Micro-
soft’un Azure bulutlarında zaten mevcut ve kullanıcılar yakında 
Google Cloud Platformuna da erişebilecekler.  Böylece kullanıcılar 
üç büyük genel bulut sağlayıcısına rahatlıkla erişebilmiş olacaklar. 
Sonbahar aylarında bir önizleme sürümü sunulacak ve tam sürü-
mün 2020 başlarında hizmete sunulacağı öngörülüyor.

Microsoft Azure ve Oracle Cloud Ortaklığı
Kurumsal bulut sektöründeki iki dev Microsoft Azure ve Oracle 
Cloud, iki bulut sisteminin birlikte çalışabilmesine ve kullanıcıla-
rın kritik görevleri birlikte halledebilmesine olanak sağlayacak bir 
ortaklık duyurdu.

Microsoft ve Oracle’ın kurmuş olduğu ortaklık sayesinde işletme-
ler, bundan sonra Analytics ve AI gibi Azure hizmetlerini, Autono-
mous Database gibi Oracle Cloud hizmetlerine sorunsuz biçimde 
bağlayabilecekler. Müşteriler, bir iş yükünün bir bölümünü Azu-
re’da ve diğer bir bölümünü Oracle Cloud’da çalıştırabilecekken 
bu ortaklıkla birlikte en iyi bulut deneyimini elde etmiş olacaklar.

Snowflake 

Snowflake hizmet olarak veri ambarı sağlıyor. Snowflake’in AWS 
ve Azure’da çalışan yazılımı, kullanıcıların verilerdeki eğilimleri in-
celemek için tercih ettikleri bulut depolarında, veri depolamasını 
ve sorgulamasını sağlar. Tutulan veriler, kullanıcılara küçük veya 
büyük veri bölümleri üzerinde verimli bir şekilde çalışma imkanı 
sağlayan birçok farklı uygulama tarafından kullanılabilir.

BULUT TEKNOLOJİLERİ



Dijital dönüşüm hibrit 
bulut stratejisi ile 
yeniden şekilleniyor
Yaklaşık on yıldır yoğun olarak tüketici odaklı teknolojilerle iç içe 
yaşıyoruz.  Bulut ve yapay zeka teknolojilerinin kullanıldığı mobil 
uygulamalar neredeyse hayatımızın odak noktası haline geldi. Bu 
sayede günlük yaşantımız daha önce olmadığı kadar kolaylaştı 
ve hızlandı.  Böylelikle, günümüzü de şekillendiren bulut ve ya-
pay zeka teknolojilerinin iş süreçleri ve nihai tüketiciler üzerindeki 
olumlu etkileri test edilmiş ve kanıtlanmış oldu.  Tüketici odaklı 
teknolojilerle donanmış bu dünyada gelişmeler elbette devam 
ediyor. Ancak dijital dönüşümde başrolü artık kurumsal teknolo-
jiler alıyor. 

İş dünyasının ihtiyaçlarının öncelikli olduğu yeni, bulut ve yapay 
zeka çözümlerinin sektörel bazda ve geniş çaplı kullanıldığı bir 
döneme hep birlikte şahit olacağız.  Çünkü ekonominin belkemiği 
olan finans, bankacılık, sigortacılık, telekomünikasyon, peraken-
de, sağlık gibi sektörlerin artan ihtiyaçları var. Bunları şu şekilde 
sıralayabiliriz: 

Kimdir?

Volkan Sözmen, 2003 yılında IBM’e katılarak şirket içinde 
kamu, telekomünikasyon, bankacılık ve finans, sigorta endüst-
risi ile ilgili çeşitli roller üstlendi. Ocak 2019’da IBM Türkiye Ülke 
Genel Müdürü olarak atanan Sözmen, bu görevinden önce IBM 
Türkiye’nin Kurumsal Satış’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcı-
sı olarak görev yaptı.  

IBM’deki kariyerinden önce bilişim teknolojileri sektöründe, 
satış konusunda çeşitli sorumluluklar da üstlenen Sözmen, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya Mühendisliği Bö-
lümü’nden mezundur. Sözmen, aynı zamanda ODTÜ’den Poli-
mer Bilimi ve Teknolojileri alanında yüksek lisans ve Executive 
MBA derecelerine de sahip bulunmaktadır.

Volkan Sözmen
 IBM Türkiye, Ülke Genel Müdürü
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Gelecek 10 yılda çoklu bulut yönetimine yönelim artacak
2020 yılında 1 trilyon dolarlık bir fırsata işaret eden hibrit bulut 
pazarında, şirketlerin verilerini ve iş süreçlerini birden fazla bulut 
arasında taşıyarak yönetebilmeleri de gerekiyor. Bu da çoklu bulut 
yönetimini beraberinde getiriyor. Bugün dünyada şirketler 5 ile 16 
arasında bulut teknolojisi sağlayıcısı ile aynı anda çalışıyor. Bunla-
rın birbiri ile senkronizasyonu ve verinin yolculuğunun güvenirliği 
de yine bu yeni dönemde göz önüne almamız gereken en önemli 
unsurlar arasında yer alıyor. 

Müşterilerimizle bir araya geldiğimizde, melez bir bulut stratejisini 
ortaya koyma ve yönetme konusunda giderek artan bir farkında-
lık olduğunu görüyoruz. Günümüzde neredeyse bütün şirketler 
genel, özel ve şirket içi yeteneklerin bir kombinasyonunu kullanı-
yor. İşte bu aslında bir hibrit bulut stratejisinin tam kendisi. IBM’in 
öngörülerine göre, hibrit bulut stratejisini benimseyen ve birden 
çok buluttan yararlanan büyük işletmelerin sayısı önümüzdeki 10 
yılda artacak. Bu da yeni rekabet kuralları içinde yeni bir dijital dö-
nüşüm stratejisini bütün işletmeler için zorunlu kılacak. 

Kurumsal teknolojiler de bu alanlarda iş dünyasının en büyük 
destekçisi konumunda yer alıyor. İşletmelerin müşterilerine daha 
iyi ve daha çeşitli hizmet verebilmeleri, yeni uygulamalara zemin 
hazırlayabilmeleri için bulut teknolojilerinin daha yoğun kullan-
dığını göreceğiz. Bu demek oluyor ki, bulut teknolojilerini sadece 
banka hesabımızdaki bakiyemizi kontrol etmek, akıllı telefonu-
muz üzerinden verilerimize erişmek gibi kişisel ihtiyaçlarımız için 
kullanmayacağız. Yapay zeka uygulamaları, blok zinciri, nesnelerin 
interneti gibi teknolojilerin dünya genelinde iş süreçlerine enteg-
rasyonu konusunda ciddi adımlar atıldığına şahit olmaya şimdi-
den başladık.  İşte bu yatırımların en tepesinde, güçlü bir hibrit bu-
lut altyapısı yer alıyor.  Birinci dönemde buluta yön veren “kullanıcı 
uygulamaları” oldu. Yeni dönemde ise yön veren  “kritik iş yükleri” 
olacak.  Bu kritik iş yüklerinin yüzde 80’lik kısmı hala geleneksel 
yöntemlerle şirket içinde tutuluyor. Bu veriler yatırımlarımızın ge-
leceğine yön verecek olan ve buluta taşınması ya da bağlanması 
gereken verilerden oluşuyor.

BULUT TEKNOLOJİLERİ

Ürün ve servislerini çeşitlendirme 01

Verimliliği artırma02

Regülasyonlara uyum ihtiyaçları03

Hibrit bulut stratejisini benimseyen ve birden çok 

buluttan yararlanan büyük işletmelerin sayısı 

önümüzdeki 10 yılda artacak. Bu da yeni rekabet 

kuralları içinde yeni bir dijital dönüşüm stratejisi-

ni bütün işletmeler için zorunlu kılacak.

IBM

KONUK YAZAR VOLKAN SÖZMEN
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verilerini güvenli ve büyük ölçekte hibrit çoklu bulut ortamlarında 
korumak için tasarlanan yeni IBM z15 anabilgisayarlarına da yan-
sıyor. Z15 şifrelemeyi benzeri görülmemiş bir güvenlik seviyesinde 
gerçekleştirerek, tek bir yerde değil, açık, hibrit çoklu bulut ve te-
darik zincirlerinde de güvenliği sağlıyor. 

Bilişim teknolojileri endüstrisi açısından bu yeni dönem, bugüne 
kadar hiç olmadığı kadar büyük çaplı projelerin yönetimi, kurum-
ların ihtiyaçlarına odaklı bilgi ile tecrübeyi gerektiren bir döneme 
de işaret ediyor. IBM olarak yüzyılı aşkın kurumsal teknolojiler ala-
nındaki bilgi birikimimiz ve yatırımlarımızla kendimizi bu yeni dö-
nemde “Hibrit Bulut ve Kurumsal Yapay Zeka Teknolojileri” şirketi 
olarak konumlandırıyoruz. Yaptığımız yatırımlarla da pazardaki 
konumumuzu daha da güçlendiriyoruz. Red Hat satın alması ile 
Hibrit Bulut pazarında bir numaralı şirket olma hedefiyle müşte-
rilerimizin bulut yolculuklarına en başından sonuna kadar eşlik 
ediyoruz. Türkiye’deki 80 yılı aşkın tarihimizle, ülkemizin ve sektör-
lerimizin teknolojik gelişimlerine  destek olmaya devam edeceğiz. 

Güvenlik için bütünleşik bir yatırım modeli gerekiyor
Bu yeni bulut yolculuğunda işletmelerin öne çıkan öncelikli iki 
beklentisi ise güvenlik ve esneklik. Verilerin taşınmasında kolay ve 
hızlı olunmasını talep ediyorlar. Veri ihlali ise genel olarak en bü-
yük endişe noktalarından birini oluşturuyor. IBM Güvenlik İş Birimi 
ve Ponemon Institute tarafından bu yıl yapılan araştırmaya göre, 
dünyada bir veri ihlalinin maliyeti son beş yılda yüzde 12 artarak 
ortalama 3,92 milyon dolara ulaştı.  Türkiye’de ise veri ihlalinin 
maliyeti  önceki yıla kıyasla yüzde 18,5 artarak 11,15 milyon TL’ye 
yükseldi. Üstelik  veri ihlallerinin yüzde 45’i kötü amaçlı veya suç 
niteliğindeki saldırılardan oluşuyor. 

Siber güvenlik tehditlerinden korunmanın en iyi iki yolu ise şifrele-
meyi geniş çapta kullanmak ve siber olaylara müdahale konusun-
da hazırlıklı olmak. IBM’in güvenlik yaklaşımı, şirketlerin en hassas 

BULUT TEKNOLOJİLERİ KONUK YAZAR VOLKAN SÖZMEN
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Nedir?

Blok zincir, şifrelenmiş bir şekilde veri yönetimi sağlayan, dağınık 
yapıda bir veritabanı sistemidir. Bu veritabanında veriler farklı par-
tilere dağıtılmış, şifrelenmiş ve bloklanmış şekilde depolanır. Blok 
zincir teknolojisi aynı zamanda işlemlerin kaydını tutan bir defter 
olarak düşünülebilir. Bir blok zincir üzerinde yapılan her bir işlem 
grubuna, bir blok olarak atıfta bulunulabilir. Daha sonra her bir 

blok, bir zincir oluşturmak için kronolojik olarak birleştirilir. Zin-
cirdeki her blok, önceki bloğun şifreli bir karma değerini, zaman 
damgasını ve toplu işlemleri içerir. Bir bloğa dâhil edilen kriptogra-
fik karma, önceki bloğun bütünlüğünü sağlamlaştırır, böylece blok 
zincir mimarisi oldukça güvenli bir hale gelmektedir.

Tarihçe

1990s 2009 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017

Bitcoin Satoshi Nakamoto 
tarafından yaratılmıştır. 
Daha sonra, isimsiz oy 

birliği ile sürdürülen 
merkezi olmayan bir de�er 
oluşturmak için blok zincir 

kavramı tanıtıldı.

Blockchain 
teknolojisini kullanan 

akıllı sözleşmelerin
gelişimi

Kökeni İşlemler Sözleşmeler Uygulama

Döviz transferleri ve 
dijital ödeme 

sistemleri

Pazarın Gelişimi, 
endüstriler arasında 

alt gelişme ve 
genişleme

İzin verilen blok 
zinciri ağ çözümleri

Blockchain teknolojisinin 
finansal piyasalarda 

kullanılması ve nakit işlemlerin 
ötesindeki uygulamalarda 
çiçeklenmeye başlaması

Nakit ile ilgili uygulamalar-
da kripto para birimi 

dağıtılmaya başlamıştır.
Dağıtık bilgi işlem kavramı

1990’dan bu yana mevcuttur.

Blok Zincir Teknolojisinin Tarihçesi ve Evrimi
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Nasıl Çalışır?

Bloklar, işlemlerle ilgili verilerin kalıcı olarak kaydedildiği dosyalar-
dır. Her blok, kendi verilerinin yanı sıra,  kendi hash değerini ve ön-
ceki bloğun hash değerini içerir. Bir blok içinde depolanan bir veri 
birimi, blok zinciri türüne bağlı olarak herhangi bir değeri (para, bir 
şirket hissesi, seçim sırasında kullanılan oy bilgisi, dijital mülkiyet 
belgesi veya başka herhangi bir değer) temsil edebilir. 

Bir blok oluşturulduktan sonra bir hash otomatik olarak hesapla-
nır. Bloğun içindeki bir şeyi değiştirmek hash değerinin değişmesi-
ne neden olur. Bu nedenle, bir hash değeri aynı zamanda bir bloğa 
yapılan değişiklikleri de gösterir.

Data

Hash

Hash of 
Previous Block

BLOK ZİNCİR
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Özetle bir işlem üzerinden anlatırsak;

İşlem başlatılır. Onaylama: Düğümler, bilinen algoritmaları kullanarak 
işlemi ve kullanıcının durumunu doğrular.

Talep edilmiş olan işlem, düğümlerden oluşan
bir eşler arası ağa yayınlanır. 

Doğrulanmış bir işlem şifreli para birimini ve 
diğer dijital belirteçleri, kayıtları veya diğer 

bilgileri içerebilir. 

Doğrulandıktan sonra, defter için yeni bir 
veri bloğu oluşturmak üzere işlem diğer 

işlemlerle birleştirilir. 

Yeni blok daha sonra kalıcı ve değiştirilemez 
bir şekilde mevcut blok zincirine eklenir.

İşlem tamamlanır.

BLOK ZİNCİR
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Blok Zincir Türleri

Açık:
Erişim kısıtlaması yoktur. İnternet bağlantısı olan herkes işlem 
doğrulamanın yanı sıra işlem gönderebilir.

Genellikle bu tür zincirler PoS veya PoW algoritmalarını kullanırlar.

En büyük ve en iyi bilinen açık blok zinciri ağlarından bazıları Bit-
coin ve Etherium’dur. 

Özel:
Kayıtlı verileri okumak için mutlaka ağın kendisinden izin alarak 
giriş yapılması gerekir. 

Blok zincir teknolojisi ile ilgilenen firmalar için bu tür ağlar geçiş 
ara katman olarak düşünülebilir.

Bu ağlarda firmalar genellikle, teknolojiyi muhasebe ve kayıt tut-
ma sürecine dâhil etmeye çalışırlar.

Özerklikten ödün vermeden ve risk taşımadan verilerin kamuya 
açık internete sunulması prosedürleri olarak düşünülebilir.

Özel
Hibrit:
Bir konsorsiyum blok zinciri çoğunlukla yarı yerelleştirilmiş olarak 
tanımlanmaktadır. Hibrit ağ üzerinde ağı kontrol eden tek bir kuru-
luşun ve her biri birer node (düğüm) olan diğer kuruluşların varlığı 
söz konusudur.

Bir konsorsiyum zincirinin yöneticileri, kullanıcıların uygun gör-
dükleri şekilde okuma haklarını kısıtlar ve yalnızca sınırlı sayıda 
güvenilir düğüm için izin verir.

Açık
(Public)

Özel
(Private)

Hibrit
(Hybrid/Consortium)

“Yöneticilerin artık blok zincirin ne olduğuna 

ilişkin soru sormaması gerektiğine inanıyo-

ruz. Bunun aksine yöneticiler, blok zincirin 

şirketleri içindeki rolünü irdeleyen geniş bir 

dizi soru setine sahip olmalılar.”

Linda Pawczuk, 
Deloitte Consulting LLP

Principle & Deloitte Consulting Leader for 
Blockchain and Cryptocurrency

BLOK ZİNCİR
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Konsensüs Modelleri

Blok zincirlerin bir “lideri” olmadığından veya merkezi olmayan 
ağlar olduklarından, karar vermeyi engelleyen bloklar için “fikir 
birliği mekanizmaları” kullanılarak bir fikir birliğine varılması ge-
rekir. Daha basit bir ifadeyle, fikir birliği, bir grupta anlaşmaya var-
manın dinamik bir yoludur.

Bir fikir birliği mekanizmasının amacı, deftere eklenen bilgilerin 
geçerli olduğunu, yani ağın fikir birliği içinde olduğunu doğrula-
maktır. Bu, eklenecek bir sonraki bloğun ağ üzerindeki en güncel 
işlemleri temsil etmesini sağlayarak çifte harcama ve diğer geçer-
siz verilerin blok zincir ağına eklenmesini önler.

Konsensüs farklı şekillerde yapılabilir. Bazı konsensüs (fikir birliği) 
modelleri şunlardır:

 İş Kanıtı (Proof of Work: PoW)
Düğümlerin matematiksel problemleri çözerek hangi bloğun ger-
çek olduğuna karar vermek için rekabet ettiği durumlarda kulla-
nılır. 

 Alım Kanıtı (Proof of PoS)
Düğümlerin fikir birliği sağlamaları için kendi sermayelerini riske 
atmaları durumunda kullanılır.

 Temsil Edilen İhale Kanıtı (DPOS)
Temsil edilen bir temyiz kanıtı (DPoS) sistemi, bireylerin sistem-

deki paylarını temsil etmek için bir genel varlık seçmesi istisnası 
haricinde PoS ile aynı şekilde çalışır. 

 Pratik Bizans Hata Toleransı (PBFT)
Bu fikir birliği mekanizması altında, her düğüm bir ortak anahtar 
dağıtır. Düğüm boyunca alınan mesajlar ilgili kuruluşu onaylamak 
için düğüm tarafından belirlenir. 

 Federal Bizans Anlaşması (FBA)
FBA, birbirlerini kişisel olarak tanımayan çok sayıda düğüm arasın-
da ve toplam katılımcı sayısının bile bilinmediği durumlarda fikir 
birliğine varmaya izin verir. 

En Popüler Kullanım Senaryoları

Kripto Para
Mevcut ödeme yöntemlerini kullanarak uluslararası para gönder-
me, aracılar tarafından alınan ücretler nedeniyle hem pahalı hem 
de zaman alıcı olabilmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler-
de, bankacılık hizmetlerine erişimi olmayan önemli sayıda insan 
bulunmaktadır. Blockchain, bu sorunları çözmek için kripto para 
birimlerinin inşa edilebileceği bir temel teşkil ederek kullanılabilir. 
Kripto para birimleri, basitçe, çeşitli mal ve hizmet alım satımında 
değişim aracı olarak işlev gören dijital bir para birimi olarak düşü-
nülebilir. Sınır ötesi ödemelerin yapılması bu dijital paralar ile hem 
hızlı hem de ucuz bir işlem olabilir. 

BLOK ZİNCİR
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Tedarik Zinciri Yönetimi
Bir ürün tedarik zinciri boyunca ilerledikçe izlenebilirlik konusun-
da eksiklikler ortaya çıkar. Tüketicilerin çoğu zaman sahte ürünler 
alabilmeleri nedeniyle tedarik zinciri yönetiminde ürün orijinalli-
ği sorunları olabilir. Bir tedarik zinciri, bir işletme ile tedarikçileri 
arasında kurulan bir ağdır ve blok zincir teknolojisi ile tedarik zin-
cirlerinde bulunan bu problemleri çözmeyi vadetmektedir. Blok 
zincirin varlıkların sayısallaştırılmasını mümkün kılma becerisiyle 
sağlanacağı öne sürülen bu yöntemle, ürünler etiketlenebilir ve 
değişmez bir blok zincir üzerinde depolanabilir. 

Dijital Kimlik
Dijital kimlik, çevrimiçi olarak var olan bireyleri, kuruluşları vb. 
temsil eden bilgi gövdesi olarak düşünülebilir. Blok zincir, “kendi 
kendine egemen kimlik” olarak adlandırılan kullanıcıya, kontrolü 
geri vererek dijital kimliğe ilişkin sorunları potansiyel olarak çöze-
bilir. Kişinin dijital kimliğini elde etmede çeşitli uygulamalara ve 
servis sağlayıcılara geniş onay vermek yerine, bireyler dijital kimlik 
verilerinin depolanabileceği şifreli bir dijital merkeze sahip olabi-
lir. Daha da önemlisi, bireyler bu merkeze erişimi olanları kontrol 
edebilir ve gerektiğinde erişimi iptal edebilirler. 

Oylama
Özellikle giderek artan şekilde birbirine bağlı toplumumuzda oy 
kullanmak, çevrimiçi yollarla yapılması gereken bir faaliyettir. An-
cak, çevrimiçi oylama güvenlik ve sahtekârlık endişeleri taşımak-
tadır. Blok zincir, kullanılan oyların net bir kaydını sunarak seçmen 
sahtekârlığı endişelerini ortadan kaldırabilecek bir yapıya sahiptir. 

Akıllı Sözleşmeler
Blok zincir alt yapısında çalışan, önceden tanımlanmış kurallara 
sahip, kendi kendini yöneten akıllı sözleşmeler, aracıya ihtiyaç 
duymadan çeşitli taraflar arasında anlaşmaları kolaylaştırmakta-
dır.

BLOK ZİNCİR
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YüksekOrtaDüşükSınırlı Uygulanamaz

Tarım

Sanat ve Rekreasyon

Otomotiv

Finans

Sağlık

Sigorta

Üretim

Madencilik

Emlak

Kamu Sektörü

Perakende

Teknoloji, Medya
ve İletişim

Taşımacılık ve Lojistik

Kamu Hizmetleri
(Elektrik, su vb.)

Gelir Maliyet Sermaye

Blok Zincirin Sektörler Bazında Benimsenmesi 

Sosyal

BLOK ZİNCİR
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Blok Zincir Konusunda Son 5 Yıldaki Lokasyon
Bazlı Google Arama İstatistikleri
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Değişen Dünya

“Yakın gelecekte ‘Veri tabanında mı?’ sorusu 
yerini ‘Blok zincirde mi?’ sorusuna bırakacak-
tır.”

Diyor ki...

William Mougayar,
Yazar, Yatırımcı, Analist,

Blok Zinciri Teorisi ve Stratejisti
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2018 – 2019 Yılları Arasında Blok Zincir 
Teknolojisine Duyulan İlgi Değişimi

Öngörüler

Blok Zincir’e kuruluşlarda gösterilen
ilgiye ilişkin görüşler (2019 vs. 2018)

2019 2018

Kaynak: Deloitte’s Global Blockchain Survey, 2018 ve 2019.

Önemli olacak ama ilk beş stratejik öncelikte olmayacak

%27

%29

İlgili olacağız ama stratejik bir öncelik değil

%14

%21

Emin değilim / bir sonuca varmadık

%3

%4

İlgili değiliz

%3

%4

İlk beş stratejik önceliğimizde kritik öneme sahip

%53

%43

International Data Corporation'a (IDC) göre, dünya çapında blok zincir teknoloji 
çözümleri harcamalarının 2018'de 2,1 milyar dolarla, 2017'de harcanan 945 milyon 
doların iki katından fazla olacağı tahmin ediliyor.

IDC, blok zinciri teknolojisinin 2016 - 2021 tahmin süresi boyunca, beş yıllık bileşik yıllık 
büyüme oranı (CAGR) olan %81,2 ve 2021'deki toplam 9,7 milyar $ harcamayla sağlam bir 
şekilde büyümesini bekliyor

Blockchain Teknoloji Çözümleri İçin Dünya
Çapında Yapılan Harcamalar (milyar dolar)

2,5 $

0 $

0,95 $

2017

5 $

7,5 $

10 $

2,10 $

2018 2021

9,70 $

Kaynak: IDC

Katılımcıların çoğu, blockchain’i 2018’e göre 10 puanlık bir sıçra-
ma ile ilk beş stratejik öncelikten biri olarak görüyor.

Araştırma sorusu: Aşağıdakilerden hangisi önümüzdeki 24 ay 
içinde blockchain’in kuruluşunuz veya projenizle olan ilişkisini şu 
anda nasıl gördüğünüzü en iyi şekilde açıklamaktadır?
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2021'de Blockchain Üzerindeki
İlk 3 Kullanım Örneği

2021 yılında Blockchain Harcamalarına Göre
İlk 3 Sektör

Kamu Sektörü Finans Dağıtım ve Servisler Kimlik YönetimiSınır Ötesi Ödemeler ve 
Mutabakat

Varlıklar / Mal Yönetimi

2018 yılında Blockchain Harcamalarına Göre
İlk 3 Sektör

2018'de Blockchain Üzerindeki
İlk 3 Kullanım Örneği

Finans Üretim ve Kaynaklar Dağıtım ve Servisler Yasal UyumlulukTicaret Finansmanı ve 
Ticaret Sonrası / İşlem 

Mutakabatları

Sınır Ötesi Ödemeler ve 
Mutabakat
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Blok Zincir’in Benimsenme Döngüsü

Bl
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Danışmanlıklar
üzerindeki etkisi
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2019 Yılı Top 10 Blockchain Start-Up Listesi

BiKi
Haziran 2018’de kurulan ve merkezi Singapur’da yer alan BiKi.com 
küresel pazarda dijital varlık değişimi faaliyetlerini yürütmektedir. 
Bir yıl içinde 1,1 milyon kayıtlı kullanıcı ve 100.000 günlük aktif kul-
lanıcıya ulaşan BiKi.com, Huobi’nin kurucu ortağı Du Jun tarafın-
dan desteklenmektedir. BiKi.com, dijital varlıkları ana akıma getir-
mek misyonuyla küresel piyasaya odaklanmaktadır.

Advanced Blockchain AG
Berlin merkezli, halka açık Advanced Blockchain AG (ABAG), Alman 
kripto öncüsü ve peaq.io’nun kurucusu Robert Küfner tarafından 
kurulmuştur. Şirket, dünyadaki en büyük otomotiv üreticileri için 
DLT çözümleri üretmektedir. ABAG kısa bir süre önce German Acce-
lerator tarafından ABD pazarı Silikon Vadisi’ne gönderilmek üzere 
seçilmiştir.
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YottaChain
YottaChain, küresel bilgi işlem ve depolama kaynaklarını birbirine 
bağlamak için benzersiz bir ekonomik model ve yönetişim yapı-
sı ve aynı zamanda özel bir teknoloji kullanan halka açık bir blok 
zinciridir. Firma 2018’de Silikon Vadisi’nde düzenlenen “Founder 
World Championship” yarışmasında en iyi 20 finalist arasında yer 
almıştır.

HeroToken
Barselona merkezli HeroToken, PawnHero’nun başarı öyküsünü 
devam ettirme misyonunu taşımaktadır. Kurucu David Margen-
dorff, teknoloji uzmanları ekibiyle birlikte dünya çapında milyar-
larca banka hesabı olmayan müşteri portföyü için çözüm üretmek 
ve şeffaf bir kredi piyasası sağlamak için çalışmakta.

Bitconch
Google, IBM, Huawei ve GE eski mühendislerinden oluşan global 
bir geliştirme ekibiyle Bitconch, PoR konsensüs algoritması kulla-
narak beta ağının saniyede 100.000 işleme ulaşabilmesini sağla-
yacak bir blok zincir platformu üzerinde çalışmaktadır. Bitconch, 
PoW (iş kanıtı) + PoS (tehlikenin kanıtı) + PoA (faaliyet kanıtı) al-
goritmaları ile açık düğüm havuzu oluşturmuş ve merkezileşmeye 
katkıda bulunan üç boyutlu akıllı düğüm sistemi kurmuştur. Şirket 
yakın zamanda Cryptic Labs ile ortaklık yapmıştır.

BREACH
BREACH, dijital varlıklarınızı sigortalama amacıyla kuruşmuştur. 

Boston merkezli önde gelen bir erken aşama girişim sermayesi 
firması olan PJC’nin desteğiyle BREACH, küresel sigorta şirketleri, 
siber güvenlik uzmanları ve kullanıcı yatırımlarını korumak için 
ürünler sunmak üzere borsalar ile ortaklık kurmaktadır. 

KaratGold
Almanya’da bulunan Karatbars International GmbH şirketinin işti-
raki olan KaratGold Coin, sınır ötesi blok zinciri çözümleri sunarak 
güçlü bir altın bazlı ekosistem oluşturmayı hedeflemektedir. Şu 
anda KaratGold, tüketicilerin dünya çapında 500.000’den fazla ka-
bul noktasında altın alım yapmasına izin vermektedir. 

BISS
Matrix Partners, ZhenFund ve Metropolis VC tarafından destekle-
nen BISS, üyelik tabanlı bir platform aracılığıyla üyelerine kripto 
değişim hizmeti sunmaktadır. Platform aynı zamanda, kullanıcıla-
rına kripto paradaki dengesizliği en aza indirerek, menkul kıymet-
ler için güvenli kripto-değişim borsası sağlamaktadır. BISS sadece 
dört ayda 300.000 aylık kullanıcı kazanmıştır.

LiteLink Technologies Inc.
LiteLink, lojistik ve ödeme endüstrisindeki sorunları çözmek için 
blok zincir kullanan kurumsal platformlar ve dijital cüzdanlar ge-
liştiren halka açık bir şirkettir. Firma brokerlerin, nakliyecilerin ve 
taşıyıcıların gönderileri takip etmelerini ve ödeme yapmalarını 
sağlayan gerçek zamanlı ve şeffaf izleme imkanları sunan, 1SHIFT-
logistics isimli platformları aracılığıyla hizmet vermektedirler.
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MetaHash
MetaHash, DApp’ler ve dijital varlıklar için yeni bir internet oluş-
turma vizyonuyla çalışan, kendi kendine yeten bir ağdır. Geliş-
tiriciler için bir dizi araç ve işletmeler için çeşitli çözümler sunan 
MetaHash, gelişmiş veri senkronizasyonuna dayanan protokolü 
ile saniyede 50.000’den fazla işlemi üç saniyelik uzlaşma süresiyle 
desteklemekte ve blok zincir endüstrinin kilit olan performans so-
rununu çözmektedir. Topluluk tarafından işletilen yüzlerce sunucu 
ile MetaHash, en hızlı ve tamamen merkezi olmayan blok zinciri 
olma hedefine hızla yaklaşmaktadır.

LİBRA
Küresel Para Birimi ve Finansal Alt Yapı

> Libra yakın zamanda açık kaynak olarak dünyanın hizmetine 
sunulması planlanan bir blok zincir platformudur. 

> Konsorsiyumunun amacı; sektörün lider oyuncuları ile finan-
sal bir platform alt yapısı kurgulamak ve gerçek değerli kripto para 
birimi üreterek “the internet of money” konsepti ile finansal iş-
lemlerin herkese açık bir sistem üzerinden, düşük maliyetli ve hız-
lı olarak sunulmasını sağlamak ve bu konuda öncülük etmektir.

Ödemeler

Telekominikasyon Blok Zincir Girişim Sermayesi

Kar Amacı Gütmeyen ve Çok Taraflı Kuruluşlar, Akademik Enstitüler

Teknoloji ve Pazaryerleri
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> Platform kurucu üyeleri; ödeme sistemleri, ağ teknolojileri, 
pazaryeri platformları, girişim sermayesi kuruluşları ve akademik 
kurumlardan oluşmaktadır.

> Kurucu üyeler incelendiğinde; blok zincir temelindeki tüm 
olası alt yapısal paydaşların konsorsiyumda konumlandırıldığı gö-
rülmektedir. Platformda özellikle ödeme sistemleri alanında nakit 
akışını yöneten kuruluşların yer alması Libra’nın kuruluş argüma-
nında da belirtildiği üzere “değişen dünyada yeni bir dijital finan-
sal ekosistemin yaratılması”nın amaçlandığını göstermektedir. 

> Libra, merkezi olmayan bir blok zinciri ağı ve merkezi bir ban-
kacılık sistemi arasında ilginç bir uzlaşma olarak tanımlanmakta-
dır.

> Libra para birimi, Dolar veya Euro gibi mevcut varlıklara sabit-
lenmiştir ve birçok kripto para biriminden farklı olarak stabil kala-
bilmesi amacıyla “stable coin” (sabit para) olarak konumlandırıl-
maktadır.

> Libra, mevcut finansal alt yapıları - özellikle SWIFT gibi yerleşik 
sistemleri - yıkabilecek potansiyele sahip olabileceğinden uzman-
lar tarafından dikkate değer görülmektedir. Aynı zamanda yine 
uzmanlar tarafından platformun hayata geçirilmesine öncülük 
eden Facebook şirketinin geçmişinde şüpheli gizlilik uygulamala-
rı yer aldığından, veri gizliliği ve kripto para biriminin altta yatan 
ideolojisi konusunda endişeler dile getirilmektedir. Bu kaygıları 

gidermek adına Facebook finansal veriler ile sosyal verilerin aynı 
ortamda tutulmayacağını ve finansal verilerin asla reklam amaçlı 
kullanılmayacağını açıkladı.

> Piyasa uzmanları, Facebook, bu girişimi ile başarılı olursa ve 
Libra için para kazanırsa, Libra konsorsiyumun kurucu üyelerinin 
faizden büyük miktarda temettü kazanabileceklerini, Libra parala-
rı ile Facebook üzerinden hızlı satın almaların artması söz konusu 
olursa da reklam harcamalarının artacağını vurgulamaktadırlar. 

> “Libra White Paper”, 53 blok zincir uzmanı tarafından hazırlan-
mış ve imzalanmıştır. İmza sahipleri arasında Stanford Üniversitesi 
doktora öğrencileri, bilgisayar bilimleri profesörleri ve yapay zeka 
alanındaki yazılım geliştiriciler yer almaktadır.

> Amerika Meclisi Finansal Servisler komitesi, Facebook, Libra 
çalışmalarını ilk duyurduğu zaman Facebook’tan bu çalışmaların 
hemen durdurulmasını istedi. Facebook’un attığı bu adımın mev-
cut kripto para dünyasındaki regülasyon eksiklerini daha da arttı-
racağını düşünüyorlardı. Komite Facebook’dan 2019 Temmuz’da 
yapılacak bir oturumda Libra ile ilgili detayları dinledi. Bunun dı-
şında Fransa da, kripto para regülasyonlarının merkez bankaları 
tarafından yönetilmesi yönünde çalışmalar yürütüyor. Libra’nın 
yaygın olarak kullanılmasına, özellikle kara para aklama vakalarını 
artırabileceği için karşı çıkıyor.

> Libra’nın 2020’nin ilk yarısında hayata geçmesi hedefleniyor.



Blockchain Türkiye 
Platformu (BCTR)
Nadir fikirler vardır ki insanlığın gelişiminde önemli dönüm nok-
talarını ve takip eden dönemleri başlatırlar. Blockchain düşünce 
yapısı böyle bir fikir devrimini ifade ediyor. Türkiye geliştirdiği Re-
kaberlik ekosistemi ile bu devrimin bir parçası olmak için çalışıyor.

Milattan önce 600 yıllarında, yani günümüzden yaklaşık 2.600 sene 
önce, bugün Aydın ili sınırları içinde yer alan Didim bölgesinde in-
sanlık tarihinin en önemli gelişmelerinden birisi yaşandı. Dönemi-
nin önemli bir ticaret, bilim ve kültür merkezi olan Milet’te yaşayan 
Anaksimandros dünyanın düz bir tepsi olmadığını her yanı gökler 
ile çevrili bir taş gibi hareket ettiğini ortaya koydu.

Bugün için oldukça basit görünen bu bilgi, o dönem için bilimsel 
kabullerin hocalarından öğrencilerine aktarılması sürecine bir 
başkaldırıydı. Böylece merkezi iradenin ve onu koruyan gücün 
otoritesini sürdürmek yerine bilimsel eleştiri ve eleştiriler arasın-
dan en iyi olanı seçmenin kapıları açıldı. Anadolu toprakları, belki 
de insanlık tarihinin en önemli gelişmesine sessizce tanıklık yap-
mıştı. Adem-i merkeziyetçi düşünce tarzı otoriteyi yıkmış, istişare 
kültürüne can vermişti.

2008 yılında yayınlanan ve bugün kimliği gizemini korumaya de-
vam eden Satoshi Nakamoto imzasını taşıyan “Bitcoin: Eşten-eşe 

Kimdir?

İletişim

2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mü-
hendisliği Lisans programından ve 2007 yılında  Yıldız 
Teknik Üniversitesi MBA programından mezun olmuştur. 
 
İş hayatına 1999 yılında oyun dergilerinde, oyun teknolojileri 
üzerine yazılar yazarak başlayan Usta, 2002 yılından itibaren 
farklı kurumlarda Bilgi Teknolojileri yöneticisi olarak görev 
almıştır. 2017 yılında kendi şirketi Mercek Tech’i kurmuştur.  
 
The Startup Owner’s Manual ve Identity is the New Money isim-
li kitapları Türkçe’ye çevirmiştir. Blockchain teknolojisi ile ala-
kalı yazılan ilk Türkçe kitap Blockchain 101’in eş yazarıdır ve 
Blockchain alanında Türkiye’de sunum ve eğitimler gerçekleş-
tirip danışmanlık vermektedir. 

https://ahmetusta.com/  
https://twitter.com/ahmetusta

Ahmet Usta
BCTR, Genel Yayın Yönetmeni ve Teknoloji Yazarı

BLOK ZİNCİR
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Elektronik Nakit Sistemi ” başlıklı makale, Miletli Anaksimand-
ros’un başlattığına benzer, fikirsel bir devrimin fitilini ateşlemiştir. 
Bitcoin makalesi ilk okuyanlar için merkeziyetsiz bir elektronik 
nakit sisteminin matematiksel çözümlemesi gibi anlaşılabilir an-
cak verdiği mesaj satır aralarında saklıdır; “Ey insanlar! Artık kendi 
aranızda güvenilir veri kayıtları yapmak için merkezi sistemlere ih-
tiyacınız kalmadı.”

Blockchain Türkiye Platformu Kuruluyor

“Daha Yeni Başlıyor” isimli kitabı 2018 yılının şubat ayında yayınla-
nan Türkiye’nin en önemli iş insanlarından Faruk Eczacıbaşı, kita-
bında geleceğin dünyasında esneklik, yakınsama ve ağ yapısının 
önemini ele alıyor. Kişisel deneyimlerini, geleceğin bilişim vizyonu 
ile birleştirdiği bu dönemde Faruk Eczacıbaşı’nın özel ilgi gösterdi-
ği alanlardan birisi de Blockchain teknolojisi. 

BCTR’nin kurucu üyelerinden Bankalararası Kart Merkezi Genel 

BLOK ZİNCİR

“Güneşin altında blockchain teknolojisi var ve 
bu teknolojinin uygulamaları henüz kıyıdan 
denize açılmadı bile… Bebek adımları ile yü-
rüdüğünü düşünebiliriz. Toplumların büyük bir 
kısmında bu teknoloji kriptopara olarak kabul 
ediliyor ama bilmeliyiz ki blockchain, hukukun 
en temel kavramlarından biri olan ‘sözleşme’yi 
yeniden tanımlıyor”

Diyor ki...

 Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı ve BCTR Yürütme 
Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı

KONUK YAZAR AHMET USTA
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kezi yapıları tehdit etmek yerine onların yapısını güçlendirecek ve 
güvenilirliğini artıracak, aynı zamanda kamusal hizmetlerin kali-
tesini yükseltebilecek bir fonksiyonu da icra edebilir. Bu durumda 
Türkiye’de kamu kurumlarının blockchain teknolojisine ilgisi Tür-
kiye’deki ekosistemin gelişimine paralel olarak seyrediyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojiler Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bün-
yesinde yer alan Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araş-
tırma Merkezi (BİLGEM) tarafından Blokzincir Araştırma Laboratu-
varı’nın (BZLab) 2017 yılında kurulduğuna şahit oluyoruz. Kurum 
bünyesinde uzun yıllardır çalışan profesyonel kriptoloji uzmanla-
rının yer aldığı bu çalışma laboratuvarı kurulduğu günden bu yana 
özgün algoritmalar ve çözümler geliştirmek için çalışmalarına de-
vam ediyor. TÜBİTAK BİLGEM bu çalışmalar devam ederken 2018 
yılında BCTR’nin iş birlikleri arasına katılıyor. Kurum 2018 yılında 
uluslararası katılım ile Ulusal Blokzincir Çalıştayı etkinliğinin ilkini 
Ankara’da gerçekleştirirken bu sene etkinliğin ikincisini daha geniş 
bir katılım ile 25-26 Eylül tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilme-
si için çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı himayesinde 10 Ocak 
2019’da gerçekleştirilen “Kamuda Blokzincir Konferansı” bünye-
sinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile TBV Yönetim Kurulu Baş-
kanı Faruk Eczacıbaşı tarafından imzalanan iş birliği anlaşması ile 
Ticaret Bakanlığı blockchain teknolojisine dair stratejik planla-
masını güçlendiriyor. Aynı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan bakanlık 
bünyesinde “Davranışsal Kamu Politikaları Ünitesi”ni kurdukları-
nı şu sözler ile duyuruyor, “Bugün burada önemli bir girişimin ilk 
adımlarını atıyoruz. Bakanlık olarak, blokzincir konusunda kamu-

Müdürü ve BCTR Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Soner Canko konuşma-
sında, “Bizim şirket olarak faaliyet alanımızın sınırları belli. Block-
chain teknolojisinin potansiyeli bu sınırların ötesine uzanan tüm 
sektörleri kapsayan bir yaklaşım gerektiriyordu ve daha büyük bir 
platform kurmak bu platformu bir ekosisteme dönüştürmek isti-
yorduk. Faruk Bey ile bir araya gelip ortak düşüncelerimiz olduğu-
nu görmek bizleri tarifi imkânsız derecede mutlu kıldı” diyor.

Ortak bir paydada buluşan fikirler kısa sürede şekilleniyor. Faruk 
Eczacıbaşı liderliğinde, bilgi toplumuna dönüşen bir Türkiye hede-
fiyle 1995 yılında kurulan Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) çatısı altında 
bir inisiyatif olarak Blockchain Türkiye Platformu (BCTR) kurulu-
yor. BCTR’nin resmi kuruluş duyurusu 8 Haziran 2018 tarihinde dü-
zenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıklanıyor.

BCTR’nin bugün ulaştığı nokta sadece Türkiye ölçeğince değil, 
dünya ölçeğinde de örneklerine nadir rastlanır bir yapı oluşturu-
yor. Platform düzenli olarak üyelerine ve tüm takipçilerine küresel 
ve yerel haber akışı sağlamakla kalmıyor, düzenlediği etkinlikler 
ve eğitim programları ile de ekosistemin bilgi seviyesinin artma-
sı için çaba gösteriyor. Ancak BCTR’nin en büyük çıktısı Çalışma 
Grupları’nda gerçekleşiyor. BCTR üyelerinin katılımı ile oluşturulan 
dört farklı Çalışma Grubu bugüne kadar beş rapor yayınlamış ve 
yenileri için çalışmalar devam ediyor.

Türkiye’de Kamu ve Blockchain İlişkisi

Doğası gereği blockchain merkezi yapıların fonksiyonuna alterna-
tif bir çözüm iddiasına sahip. Öte yandan bu iddia doğrudan mer-

BLOK ZİNCİR KONUK YAZAR AHMET USTA
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paralara yönelik eğitim ve müfredat çalışmaları ile sayıları hızla 
artan akademik makale çalışmaları dikkat çekiyor. Diğer yandan 
ülkemizdeki girişimlere her gün yenileri ekleniyor. Küresel kripto 
paraları blockchain teknolojisinin bir faaliyet alanı olan Türkiye’ye 
giderek artan ilgi ile pazara girmek için çaba gösterirken Türkiye’de 
faaliyet gösteren benzeri yapılar küresel arenaya açılmak için ça-
lışmalarına devam ediyor.

İstanbul’un bir finans merkezine dönüşmesi için stratejik süreç 
devam ederken genç ve dinamik nüfusu, teknolojik altyapısı ve 
imkanları, sağlıklı büyüyen bir ekosistem yapısı ile Türkiye blockc-
hain teknolojisi ve düşüncesine sahip çıkan öncü ülkeler arasında 
yer alıyor.

ref: “Bu kısım The Turkish Perspective için yazılan aynı başlıklı ma-
kaleden kısaltılmıştır”

da çok önemli bir vazife üstleniyor ve bu konunun öncülerinden 
biri oluyoruz. Çalışmalarımızı tamamlayarak konuyla ilgili bakan-
lıklar nezdinde resmi olarak ilk birimimizi kurmuş bulunuyoruz.”

Blockchain Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma 
Planında

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi ile birlikte Cum-
huriyet’in 100. Yılını yani 2019-2023 yıllarını kapsayan ve yeni siste-
min ilk kalkınma planı olarak 11. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile temmuz ayında yayınlandı. Bu 
planı blockchain teknolojisi açısından ilgi çekici kılan ise “Blokzin-
cir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacaktır” 
ifadesi oldu. Böylece Türkiye’de hızla büyüyen blockchain ekosis-
temi ve bu teknolojinin en önemli uygulamaları arasında yer alan 
finansal çözümler, ülkenin en üst mercii tarafından resmen planlı 
bir şekilde yol haritasına eklendi. Bu adım ile Türkiye küresel are-
nada pek çok teknoloji şirketi, girişim ve diğer devletlerin ilgili bi-
rimlerinin dikkatini üstüne çekmeyi başardı.

Girişimler ve Diğer Çalışmalar

Şüphesiz ki blockchain teknolojisi adında Türkiye’de hızla bü-
yümekte olan ekosistem BCTR ve kamu kurumlarının ilgisinden 
müteşekkil değil. Türkiye’de aktif olarak akademik dünyanın, giri-
şimlerin ve özel sektörün bu alana ilgi gösterdiklerine şahit olmak-
tayız. 

Farklı üniversiteler bünyesinde yer verilen blockchain ve kripto 

BLOK ZİNCİR KONUK YAZAR AHMET USTA
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Bu çalışma gruplarına katılan BCTR üyeleri ve iş birlikleri tem-
silcilerinin ortak çalışmasıyla bir yıl içerisinde 6 farklı başlıkta 
önemli raporlar yayımlandı. Bu raporlar;

BCTR, Türkiye’de sağlıklı ve sürdürülebilir bir blokzinciri ekosis-
temi oluşturmak için ilk yılında toplam 75 üyeye ulaştı.

Finans, bankacılık, hukuk, lojistik, üretim, ulaştırma, teknoloji 
gibi çok çeşitli ana sektörden, Türkiye’de ve aralarında İş Ban-
kası ve Softtech’in de bulunduğu, dünyada etki gücüne sahip 
şirketlerin üye olarak çatısı altında yer aldığı BCTR, aynı zaman-
da başta T.C Ticaret Bakanlığı olmak üzere kamu kurumları, 
çeşitli STK ve akademik organizasyonlar ile iş birlikleri kurdu. 
Bundan kısa bir süre sonra BCTR çatısı altında dört Çalışma 
Grubu oluşturuldu.

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık

Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu İlişkileri

Üretim, Lojistik ve Ulaşım

Teknoloji, Eğitim ve Etkinlikler

Dijital Kimlik

Blokzinciri Teknolojisi Terminoloji Çalışması

Dünyada Blokzinciri Regülasyonları

Blockchain için Kavramsal Mimari

Tedarikçi Tanıma Platformu

Açık Veri

Yayınlar ücretsiz olarak BCTR internet sitesi https://bctr.org üzerinden erişime sunuldu.

BLOK ZİNCİR KONUK YAZAR AHMET USTA
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Veri güvenliği, en kritik işletme varlıklarınızı (verilerinizi) yetkisiz 
veya istenmeyen kullanımlara karşı koruma işlemidir.

Bu, yalnızca doğru veri güvenliği ürünlerinin dağıtılmasını değil, 
aynı zamanda insanları ve süreçleri yaşam döngüsü boyunca veri-
leri korumak için seçtiğiniz teknolojiyle birleştirmeyi de içerir. Ku-
rumsal veri koruması bir takım sporudur.

Veri Güvenliği Riskleri

IBM’in Cybersecurity And Privacy Research 2018 araştırmalarına 
göre kullanıcıların yüzde 75’i kendi verilerini korumakta güven 

duymadıkları şirketlerin ürünlerini almamaktadır. Bu yüzden veri 
ve verinin güvenliği şirket gelir giderleri için çok önemli bir hal al-
mıştır.

Problemler

Veri güvenliğinin sağlanmasında birçok zorluk vardır. Bunlar kısa-
ca; verinin büyümesi, yeni gizlilik düzenlemeleri, operasyonel kar-
maşıklık ve siber güvenlik beceri yetersizliğidir diyebiliriz.

Verilerin hızlı bir biçimde büyümesi
Veriler üstel bir oranda büyümektedir. Birden fazla ortamda yeni 
veri kaynaklarına ayak uydurmak, benzeri görülmemiş bir ölçekte 
yeni karmaşıklık yaratmaktadır.

Gizlilik düzenlemelerinin sürekli değişmesi
Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), Kaliforniya Tüketici Gizlilik 
Yasası (CCPA), Brezilya’daki Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 
ve daha fazlası.

Operasyonel karmaşıklık
Buluta geçiş, büyük veri teknolojileri ve birden çok satıcının sağla-
dığı farklı araçlar karmaşıklığı arttırmaktadır.

Siber güvenlik becerisi
Kuruluşlar zaten yetenekli güvenlik uzmanlarının eksikliği ile karşı 
karşıyadır ve bu farkın yalnızca önümüzdeki birkaç yıl içinde art-
ması beklenmektedir.

VERİ GÜVENLİĞİ VE SİBER GÜVENLİK

E-posta yoluyla kötü amaçlı yazılım sızdırma 

E-posta yoluyla kimlik avı

Web taraması yoluyla kötü amaçlı
yazılım sızdırma

Fidye yazılımı 

İçeriden bilgi hırsızlığı

Sosyal medya aracılığıyla
kimlik avı 

%85

%82

%65

%64

%47

%45

Çeşitli güvenlik tehditleriyle ilgili
en önemli endişeler 
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2018-2023 Yılları Arasında Veri 

İhlalleri ile Çalınan Toplam Kayıtlar 

146 milyar $

Kuzey Amerika

Uzak Doğu ve Çin

Asya Pasifik

Latin Amerika

Orta ve Doğu Avrupa

Hint Bölgesi

Afrika ve Orta Doğu

33 milyar
2023 yılında siber suçla çalınan kayıtlar

Tüm Veri İhlallerinin %55’i ABD’yi 2023’te 
hedef alacak

Kaynak: Juniper Research

LOGISTICS

ENGINEERING

Finans %46

%40

%40

%38

%38

%33

%33

%30

%27

%27

%23

%22

%20

%13

%12

%9

İletişim

Perakende

Sigorta

Sağlık

Elektronik

Eğitim

Eğlence

Hukuk

Muhasebe

Kamu

Bilgi Teknolojileri Servisleri

Hizmet

Emlak

Lojistik

Mühendislik

Gerçek güvenlik 
değerlendirme 

verilerine dayanır

Tehlikedeki Veriler
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Siber Güvenlik Girişimlerinin Kırılımları

Veri maskeleme: Belirli veri alanlarını maskelemek, verileri dış 
kaynaklı zararlı kaynaklara ve ayrıca verileri potansiyel olarak kul-
lanabilecek iç personele ifşa etmekten koruyabilir. Örneğin, bir 
kredi kartı numarasının ilk 12 hanesi bir veritabanında maskele-
nebilir.

Veri silme: Artık aktif olmayan veya kullanılmayan verilerin tüm 
sistemlerden silinmesi gereken zamanlar vardır. Örneğin, bir müş-
teri adının bir posta listesinden çıkarılmasını talep etmişse, bilgiler 
kalıcı olarak silinmelidir.

Bazı Veri Güvenliği Stratejileri

Veri güvenliği teknolojisi birçok şekilde olabilir ve verileri artan 
sayıdaki tehditlerden korur. Bu tehditlerin çoğu dış kaynaklardan 
gelmekle birlikte, şirketler verilerini içeriden de korumaya yönelik 
çabalarına odaklanmalıdırlar. Veri güvenliğinde ilk olarak alınacak 
önlemler şunlardır:

Veri şifreleme: Veri şifrelemede, her bir veri parçasına bir kod uygu-
lar ve yetkili bir anahtar verilmeden şifreli verilere erişim sağlanamaz.

VERİ GÜVENLİĞİ VE SİBER GÜVENLİK
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Veri güvenliği standartları

Veri esnekliği: Verilerin yedek kopyalarının oluşturulması, olası 
veri ihlali sırasında yanlışlıkla silinmesi veya çalınmasına karşı ve-
rileri kurtarabilir.

Girişimlerin en çok yaptığı siber güvenlik
hataları

Kişisel veri depolama ve işleme yasaları hakkında bilgi sahibi 
olmamak
Çoğu devlet, kendi vatandaşlarının güvenliğini korumaya çalışır ve 
bununla ilgili kanunlar çıkartır. Avrupa’da Genel Veri Koruma Yö-
netmeliği (GDPR) ve ülkemizde de Kişisel Verileri Konuma Kanunu 
(KVKK) gibi kanunlar bulunur.

Bu kanunların çiğnenmesi, bunlara uyulmaması, işletmeler için 
büyük para cezaları ve yaptırımlara neden olabilir. Daha da kötü-
sü yasalara uyum sağlayana kadar işletmeler işlerini askıya almak 
zorunda kalabilir.

Bütün kaynaklarının yetersiz korunması
Startup’ların çoğu ürünlerinin geliştirmelerinde Amazon Webser-
vices (AWS) ya da Google Cloud servislerini kullanırlar. Ve birço-
ğu da bu yüzden güvende olduklarını düşünürler. Cloud servisleri 
tabiki de güvenlidir ama hesabınıza verebileceğiniz kolay bir şifre 
çok pahalıya mal olabilir. Aynı zamanda kullanılan servislerin üze-
rine mutlaka güvenlik önlemleri de düşünülmek zorundadır.

DDoS saldırılarına hazırlıksız yakalanma
DDoS, İnternetten kaynak indirmenin verimli bir yoludur. Gelişmiş 
saldırıları gizlemek için az maliyetli olduğundan bu yöntem çok 
tercih edilmektedir.

NERC - Kritik Altyapı Koruması

Çin’in Kişisel Bilgi Güvenliği Şartnamesi

PCI Güvenlik Standartları

Mevzuata uygunluk gereksinimleri

Korumalı
Sağlık Bilgisi (PHI, HIPAA)

Kişisel Olarak
Tanımlanabilir Bilgiler (PII)

Kredi kartı bilgisi

VERİ GÜVENLİĞİ VE SİBER GÜVENLİK
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BİZNET

Biznet, Kurulduğu 2000 yılından bu yana veri güvenliği alanında 
proje gerçekleştirmekte, danışmanlık ve denetim hizmeti vermek-
tedir. 2011 yılında FVD İleri Teknoloji Yatırımları A.Ş. vasıtasıyla Fa-
ruk Eczacıbaşı Biznet’e yatırım yaparak çoğunluk hissesini almıştır. 
Şirketin yüzde yüz hissesi ise 2018 Mayıs ayında Faruk Eczacıbaşı 
tarafından alınmıştır.

Biznet, dört kez Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye listesine girmiştir. 
Şirket birçok büyük ölçekli siber güvenlik projesine imza atmıştır.

2016 yılında Coinkite adlı kripto para e-cüzdan girişimi bir sürü 
DDoS saldırısından sonra kapatılmak zorunda kaldı. Bu yüzden bu 
tür saldırılara karşı hazırlıksız yakalanmamak gerekmektedir.

Çalışanların yeterince bilinçli olmaması
Startup’larda girişimcinin veri güvenliği konusunda bilinçli olma-
sı çok önemli iken, bir o kadar da çalışanlarının bilinçlendirilmesi 
gerekmektedir. Saldırganlar, startup’larda çalışan mühendislerin 
bu konudaki zafiyetini iyi bildikleri için çalışanlar üzerinden çok 
saldırı düzenlemektedirler. Bu saldırılara da toplum mühendisliği 
hileleri demekteyiz. Bu nedenle, tüm çalışanları güvenlik odaklı bir 
tavır almaya motive etmek ve yönlendirmek çok önemlidir.

Bir Bakışta

Yeri
Ankara

Kuruluş Yılı
2000

Web Sayfası
www.biznet.com.tr

Kategori
Veri Güvenliği,
Ağ Güvenliği,
Mobil Güvenlik

VERİ GÜVENLİĞİ VE SİBER GÜVENLİK



Siber Güvenlik
Servislerin giderek sanallaştığı günümüzde veri güvenliği ve 
hizmet sürekliliği eskisinden daha fazla önem kazanmaya başladı. 
Özellikle üyelik bazlı hizmetlerin yanısıra fiziksel alışverişin de 
sanal ortamda hızla büyümesi, ayrıca Avrupa regülasyonları son-
rasında sanal ortamda saklanan kişisel verilerin hassasiyetinin 
altının çizilmesi, kurumlarla birlikte küçük ölçekli işletmelerin de 
sibergüvenlik önlemlerini artırma ihtiyaçlarını doğurdu.

Son Yılların Büyük Sızıntıları
2019’da gerçekleşen en büyük veri sızıntılarından birisi Mart ayın-
da gerçekleşti ve 100 milyon ABD’li ile birlikte 6 milyon Kana-
da’lının kişisel verilerinin çalınmasıyla sonuçlandı. Capital One’a 
yaklaşık 150M$’a mal olması beklenen sızıntı, hizmet aldıkları bu-
lut bilişim firmasının güvenlik duvarlarındak bir açıktan faydala-
narak gerçekleştirildi.

Kimdir?

İletişim

Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında doktora çalışmalarına 
devam eden yazar, yüksek başarımlı bilimsel hesaplama algo-
ritmaları konusunda eğitimler verdi. 7 yıl verimerkezinde POS 
ve TSM yazılım geliştirme, yüksek erişilebilir hizmetler ve PCI-
DSS uyumlu altyapı mimari tasarımlarında görev aldı. Workup 
4. dönem mezunlarından olan PCI Checklist’in kurucularından 
olup, CTO görevini üstlenmekte.

linkedin.com/in/memreaydin

M. Emre Aydın
PCI Checklist, CTO ve Co-Founder

VERİ GÜVENLİĞİ VE SİBER GÜVENLİK
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2019 ayrıca VPN servis sağlayıcılarının hacklenmesi haberleri ile 
de çalkalandı. Özellikle son yıllarda agresif reklam politikalarıy-
la adından sıkça bahsedilen NordVPN, Ocak 2018 ve Mart 2018 
tarihleri arasında bir sunucularının potansiyel güvenlik açığı old-
uğunu, ancak tespit ettikleri kadarıyla açıktan sadece bir kez, Mart 
ayında faydalanıldığını paylaştı. Açık, NordVPN’in hizmet aldığı 
veri merkezi tarafından güvensiz bir uzaktan erişim sisteminin 
sunucuya yüklenmesi sonucu oluşmuş ve firmanın paylaştığına 
göre bu yazılımın yüklenmesi durumundan NordVPN’in haberi 
yokmuş. Her ne kadar sızıntı 2018’de gerçekleşmiş olsa da, firma bu 
durumu 2019’da duyurdu ve gerekçe olarak araştırmaların tama-
mlanıp farklı sunuculara da saldırganların giriş sağlayamadığın-
dan emin olmak istediklerini belirtti. Sızıntı sonucunda 3 adet TLS 
anahtarı çalındı. Her ne kadar NordVPN başta çalınan anahtarların 
geçerlilik sürelerinin dolmuş olduğunu açıklasa da, aslında bu du-
rum sızıntı açıklandığında geçerliydi, sızıntı gerçekleştiğinde değil. 
Kısacası Aralık 2018’de süresi dolan anahtarlar, aslında Mart 2018 
ve Aralık 2018 tarihleri arasında NordVPN kullanıcılarının trafikleri-
nin saldırganlar tarafından çözülebileceğini ortaya koyuyor.

Pazar Büyüklüğü
Bütün bu olaylar sibergüvenlik sektörünün büyüyeceği yönünde-
ki öngörüleri doğrular nitelikte. 2017’de sibergüvenlik sektörüne 
yapılan yatırım 4,4 milyar dolarken, 2018’de bu miktar 5,3 milyar 
dolar seviyesine yükseldi. 2018’de 1 milyar dolardan fazla sermaye 
yatırımıyla İsrail, ABD’den sonra en büyük sibergüvenlik yatırımı 
yapan ülke konumunu korumaya devam etti. 

Yapılan yatırımlar haricinde, sibergüvenlik harcamaları küresel 

Benzer şekilde yılın en medyatik veri sızıntılarından birisi Ado-
be’nin bulut bilişim altyapılarında gerçekleşti. Ekim ayında tespit 
edilen sızıntı için gerekli önlemler aynı gün içerisinde alındı, an-
cak bu durum 7,5 milyon kullanıcının kişisel bilgilerinin internette 
yayınlanmasına engel olamadı.

Yılın önemli veri sızıntılarından birisi de Temmuz ayında Bulgar-
istan’dan geldi. Yaklaşık 5 milyon Bulgar vatandaşın kişisel veril-
erinin çalındığı olayda, sızıntıyı gerçekleştirenler verileri Bulgar-
istan’ın medya şirketleriyle paylaştı. Neredeyse bütün Bulgar 
vatandaşlarının verilerinin, paylaşılan 57 dosyada yer aldığı belir-
tiliyor.

Özellikle bilişim sektöründe çalışan firmalardan kaynaklı sızıntılar 
sektörde eleştiriye sebep olabiliyor. Örneğin 2019’un sızıntıların-
dan birisi, SSL Sertifika sağlayıcısı Comodo’nun forumlarından 
geldi. Bir web sitesinde 170.000 Comodo Forum kullanıcısının bil-
gileri ve şifrelenmiş paraloları tespit edildi.

VERİ GÜVENLİĞİ VE SİBER GÜVENLİK KONUK YAZAR M. EMRE AYDIN
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ma modeline sahip olacak.  Ayrıca Akamai ve CloudFlare’in sun-
duğuna benzer, bulut tabanlı DDoS koruma çözümünü duyurdu. 
Böylece firmalar, Google’ın Gmail, arama motoru, YouTube gibi 
hizmetlerinde kullandığı DDoS koruma teknolojisinden doğrudan 
faydalanabilecek.

Kalifoniya merkezli firma Palo Alto Networks, 75 milyon dolar 
nakit para karşılığında Zingbox’ı satın aldığını duyurdu. Böylece 
IoT alanında sibergüvenlik hizmetlerini genişletecek. Bir diğer 
Kaliforniya şirketi olan HP de özellikle donanımsal uçbirimlerde-
ki yazılımların güvenliğini sağlamak amacıyla Bromium firmasını 
açıklanmayan bir miktara satın aldığını duyurdu. Yine Kaliforniya 
merkezli sanallaştırma teknolojileri devi VMware, 2.1 milyar dolar 
karşılığında Carbon Black’i satın aldığını duyurdu. Böylece bulut 
temelli sistemlerini büyük veri, davranışsal analiz ve yapay zeka ile 
koruyacaklarını belirtti.

Son yıllarda özellikle küçük işletmelerin başını ağrıtan saldırı 
tiplerinden birisi de ransomware veya cryptolocker olarak ad-
landırılan, işletmelerin hassas verilerini şifreleyip, ancak fidye 
karşılığında veriye erişimi sağlayan yazılımlar oldu. 2015’te ran-
somware’in Dünya çapındaki maliyeti 325 milyon dolarken, 
2017’te 5 milyar dolara, 2019’da da 11,5 milyar dolara çıktı. Bu 
maliyetin 2021’de 20 milyar dolar olması bekleniyor.

Sızıntı Kaynakları
Veri sızıntılarında üçüncü partilerin etkisi giderek artıyor. New For-
rester’ın raporuna göre 2017’deki sızıntıların %17’si üçüncü pratil-
erden kaynaklanırken, 2018’de bu oran %21’e yükseldi. Opus & 

olarak artışın da sürdüğünü gösteriyor. 2004 yılında sibergüven-
lik pazar büyüklüğü 3,5 milyar dolar iken 2018 yılında bir önceki 
yıla göre %12,4 büyüyerek 114 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın 
2022’de 170,4 milyar dolar ve 2024’te 300 milyar dolar seviyesine 
ulaşması bekleniyor. 

Yapılan harcamalar tabii ki her zaman veri sızıntısı veya hizmet 
kesintisi yaşandığında karşılaşılan zararların altında kalıyor. Cy-
bersecurity Ventures 2016 tarihli raporunda sibersuçların Dünya 
genelindeki maliyetinin 3 trilyon dolar olduğunu ve bu sayının 
2021’de 6 trilyon dolar olmasının öngörüldüğünü paylaştı. 

Yeni yatırımların haricinde, büyük firmaların sibergüvenlik alanın-
daki yatırımları da artıyor. Microsoft’un CEO’su Satya Nadella, fir-
manın yakın gelecekte sibergüvenlik harcamalarının yıllık 1 milyar 
doları bulacağını paylaştı. Alphabet, Google’ın çatı şirketi, Back-
story adında bulut temelli bir sibergüvenlik izleme servisi duyur-
du. Bu servis alışılageldik SIEM (bilgi güvenliği ve olay izleme) 
uygulamalarının aksine, şirketlerin çalışan sayılarına göre lisansla-

VERİ GÜVENLİĞİ VE SİBER GÜVENLİK KONUK YAZAR M. EMRE AYDIN
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Bu veri sızıntılarının büyük çoğunluğu küçük ve orta ölçekli işlet-
meler ile ilgili. Verilerin büyük çoğunluğu ya küçük işletmele-
rden çalınıyor, ya da büyük firmaların hizmet aldığı küçük ölçekli 
üçüncü parti işletmeler sızıntıda pay sahibi oluyor. Verizon 2019 
Data Breach raporuna göre sızıntıların %43’ü küçük ve orta ölçekli 
işletmeler ile ilişkili.

Ponemon Enstitüsüne göreyse 2018’de bu oran %59 seviyelerine 
kadar yükseldi. Buna karşılık risk değerleme araçlarının popülari-
tesi artmaya başladı.

Üçüncü parti servis kullanımı, karmaşıklaşan internet servisleri-
yle birlikte artışta. Gartner’a göre 2019’da üçüncü parti servis kul-
lanan şirketlerin üçüncü parti ağı, bir önceki yıla göre %71 arttı. 
Firmaların %60’ının 1000’in üzerinde üçüncü parti hizmeti aldığı 
görülüyor.

Üçüncü parti hizmetleri dolaylı yoldan etkileyen örneklerden biri 
2019’daki Docker Hub sızıntısı oldu. Docker üzerindeki contain-
er’lara erişim sağlayan 190.000 hesabın bilgileri çalındı ve GitHub, 
BitBucket gibi entegrasyonlar tehlikeye girdi. Her ne kadar bu sayı 
Docker Hub’ın kullanıcılarının %5’i gibi küçük bir orana karşılık 
gelse de, bir Docker imajıyla oynanmış olması, güvenlik açığı bulu-
nan imajın pek çok sisteme taşınmış olması ihtimalini doğuruyor.

Özellikle kişisel verilerin sızdırıldığı olaylar için yapılan bir incele-
mede, sızıntıların %60’ının insan hatasından kaynaklandığı ve bu 
durumdan en çok sağlık sektörünün yara aldığı gösteriliyor. Egress 
tarafından yayımlanan araştırmada 4856 olay incelendiğinde 
%43’ünün yanlış bilgi paylaşımından kaynaklandığı belirtildi. Bu 
oranın %18’i hassas bilgilerin yanlış kişilere eposta ile gönderilme-
si veya Bcc kullanımında hata yapılması, %20’sinin fax veya benzer 
yollarla bilginin yanlış kişilerle paylaşılması ve %5’inin de oltala-
ma saldırıları sonucunda veri paylaşımından kaynaklandığını or-
taya çıkardı.

İhlal mağdurları kimlerdir?

İhlaller

%16 Kamu kesimi işletmelerinin ihlalleri

%15 Sağlık kuruluşları ile ilgili ihlaller

%10 Finans sektörünün ihlalleri 

%43 Küçük işletme mağdurlarını içeren ihlaller 

% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100

Ders Çıkartmıyoruz
Maalesef geçmişte farklı firmaların başına gelenler sektörün tama-
mına ders olamıyor, her ne kadar bu sızıntılar popüler ve medyatik 
olsa da. Örneğin PCI Checklist’in 1200 web sitesi üzerinde yaptığı 
araştırmada, hala sitelerin % 12’sinin Equifax sızıntısını başlatan 

VERİ GÜVENLİĞİ VE SİBER GÜVENLİK KONUK YAZAR M. EMRE AYDIN
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açığa, ve % 46’sının British Airways sızıntısını başlatan açığa sahip 
olduklarını gösteriyor. Bu sızıntılar üzerinden 2 yıl geçmiş olması-
na ve medya tarafından yakından takip edilmesine rağmen küçük 
ve orta ölçekli sitelerin hala gerekli önlemleri alamamış olmaları, 
sibergüvenlik monitörleme araçlarının yeterince ekonomik ve 
kullanılabilir seviyeye gelemediği, ve bu araçların kullanım farkın-
dalığının sektörde yeterince oturmadığını gösteriyor.

Hem bilişim sektöründe üçüncü parti servislerin kullanımının art-
ması, hem de küçük ve orta ölçekli firmaların sibergüvenlik adap-
tasyonlarının giderek zorlaşması, yakın zamanda sibergüvenlik 
ölçüm araçlarıına daha çok ihtiyaç duyulacağını gösteriyor.

“2022 itibariyle, siber güvenlik derecelendir-
meleri, iş ilişkilerinin riskini değerlendirirken 
kredi derecelendirmeleri kadar önemli hale 
gelecektir.”

Diyor ki...

Gartner

VERİ GÜVENLİĞİ VE SİBER GÜVENLİK KONUK YAZAR M. EMRE AYDIN
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Kuantum Bilgisayarlar

Kuantum bilgisayar, kuantum mekaniğindeki süperpozisyon (su-
perposition) ve dolaşıklık (entanglement) kavramlarını temel alan, 
klasik bilgisayarların uzun sürelerde çözebildiği veya çözemediği 
(NP-hard) problemleri paralel hesaplamalarla çözebilmemizi sağ-
layacak bir teknolojidir. 

Klasik bilgisayarlarda bellek birimi olarak kullanılan bit kavramının 
yerini kuantum bilgisayarlarda kuantum bit, kısaca kubit almakta-
dır. Kubitler, klasik bir bit gibi 0 veya 1 değerlerini gösterebilmesine 
ek olarak süperpozisyon denilen duruma da gelip 0 ve 1 değerine 
aynı anda sahip olabilmektedir. Süperpozisyon hali, herhangi bir 
gözlemci ile değeri ölçülene kadar var olabilir. Bu durum en iyi, 
maddenin hem dalga hem de parçacık özelliğine sahip olduğu fik-
rini görselleştiren Thomas Young’in deneyinde (double-slit expe-
riment) gözlemlenmektedir. Bir levhadaki paralel iki kesikten tek 
tek gönderilen atomların herhangi bir gözlemci olmadığında karşı 
duvarda bıraktıkları izin dalga davranışı gösterdiği, yani tek bir ato-
mun aynı anda iki kesikten de geçebilip çarpışan dalgaların bir-
birini nötrlemesi gibi bir iz bıraktığı; deneye gözlemci dahil oldu-
ğundaki izin ise parçacıktaki davranış gibi olup bir seferde sadece 
tek bir kesikten geçtiği görülmektedir. Bu durum, kuantum bilgisa-
yarlardaki kubit birimlerinin değeri gözlemlenene kadar aynı anda 
hem 0 hem de 1 davranışını sergilediği duruma denk gelmektedir. 
Kuantum özelliğini bozmadan kubitin değeri bilinemeyeceği için 
ölçümlerde ancak bir olasılıktan söz edilmektedir. Örneğin IBM’in 
kullanıcılara açtığı IBM Q Experience platformunda yapılan dene-

melerde, kubitlerle kurulan devreler ölçüldüğünde belli oranda 0 
belli oranda 1 sonucu verdiği görülmektedir. Bu özellik, kuantum 
bilgisayarların, klasik bilgisayarların sırayla çözdüğü algoritmaları 
paralel çözmesine imkan vermektedir. Böylece klasik bir bilgisaya-
rın birkaç yüzyılda çözebileceği bir problemi saniyeler ölçeğinde 
çözebilmektedir.

Gerçek hayattan bir benzetmeye dayandırmak gerekirse, havaya 
atılan bir bozuk paranın düştüğünde gelecek olan değerinin ya 
yazı ya da tura olacağı kesindir. Bu, klasik bit davranışı gibi düşü-
nülürse; yazı 0’a, tura da 1’e denk gelmektedir. Bozuk para masa-
nın üzerinde döndürüldüğünde ise yazı veya tura olduğu durduru-
lup değerine bakılana kadar kesin olarak bilinemez. Yani dönerken 
hem yazı hem de tura olabilir, bu durum kubitlerin süperpozisyon-
dayken hem 0 hem de 1 davranışı göstermesine denk gelmektedir. 
Hatta bozuk para dönüşü örneğinde olduğu gibi kuantum meka-

KUANTUM BİLGİSAYARLAR
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niğinde de buna Türkçe’de döndürmek anlamına gelen “spin” adı 
verilmektedir. İşte bu sayede normal bitlerin sırayla yaptığı hesap-
lamaları kubitler paralel olarak sonuçlandırabilmektedir.

Bu farklı davranış aynı zamanda kuantum bilgisayarların klasik 
bilgisayarlar gibi programlanamaması anlamına da gelmektedir. 
Yani sadece bazı özel problemleri çözmekte avantaj sağlayacak 
olan kuantum bilgisayarları programlarken klasik algoritmaların 
kuantum algoritma karşılıkları bulunması gerekmektedir. Şu anda 
sadece bilgisayarın ilk çıkış aşamasındaki boyutlarda üretilebilen 
kuantum bilgisayarlarda, şimdiden kuantum algoritmalarını oluş-
turmaya başlamak ve ufak verilerle test etmek; ileride, büyük bo-
yuttaki veriler kullanılabilecek olan bilgisayarlar üretildiği zaman, 
kuantum avantajına bir adım önden sahip olmak anlamına gele-
cektir.

İngiltere, Avrupa, Amerika ve Çin’in milyar dolarları aşan yatırımla-
rıyla dünya çapında kuantum bilgisayarlara verilen önem 2010’lu 
yıllardan beri yükseliştedir. Üretici firmalar bazında ise, Kanada 
merkezli D-Wave systems, 1999 yılından bu yana kuantum tekno-
lojisi üzerinde çalışmaktadır. Google, Nasa ve en büyük Amerikan 
savunma şirketlerinden Lockheed Martin ile ortaklıkları var. D-Wa-
ve’in diğer kuantum donanımı üreten firmalardan farkı, kuantum 
mekaniğinin bir parçası olan sistemin en düşük enerjiye gitme yö-
nelimini kullanmasıdır. Bu yöntemin genel adı; “quantum annea-
ling”dir. Son olarak 2000 kubitlik sistemini (D-Wave 2000Q) üreten 
D-Wave’in, Kanada devletinin de 10 milyon dolar ile katkı sağladığı 
yatırımlarının toplamı 200 milyon doları geçmiş durumdadır. Bu 
sistemde tek tek kubitleri ölçmektense sistemin genel davranışı 
gözlemlenerek ilerlenmekte ve çözebildiği problemlerin başın-
da optimizasyon problemleri gelmektedir. Hava limanında hangi 
uçuşun hangi kapıdan gerçekleşmesi gerektiği, fabrikalarda hangi 
robota hangi görevin atanması optimizasyonu, finansta portfolyo 
optimizasyonu bunlardan birkaçı olarak belirtilmektedir. 2013 yı-
lında kurulan Berkeley, Kaliforniya merkezli startup Rigetti Com-
puting ise klasik bilgisayarların temeli olan mantık geçidi tabanlı 
kuantum bilgisayarlar üzerinde çalışmaktadır (superconducting). 
Andreessen Horowitz ve Y Combinator gibi büyük yatırım şirketle-
rinin de desteğiyle toplamda 120 milyon dolarlık yatırıma yaklaş-
mış durumdadır. Büyük firmalardan Google 72, IBM 53 ve Intel 49 
ise şimdiye kadar kubitlik bilgisayarlar ürettikleri belirtilmektedir. 
Bu tür firmaların ürettiği sistemlerde, kubitlerin birbiriyle iletişimi-
nin kontrolü, hata düzeltmesi gibi kavramlar devreye girdiği için 
D-Wave’den farklı olarak kubit sistemini büyütmek zorlaşmaktadır.

KUANTUM BİLGİSAYARLAR
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Başta kimya olmak üzere, veri güvenliği, hava durumu tahmini, 
finans gibi farklı birçok alanda kuantum bilgisayarların verimlili-
ğinden faydalanılması amaçlanmaktadır. Kuantum bilgisayarların 
özellikle finansta, portfolyo optimizasyonunun gerçek zamanla 
yapılabilmesi, yatırım optimizasyonları ve risk analizleri konula-
rındaki hız avantajından faydalanabilmek amacıyla Barclays ve 
JP Morgan Chase gibi bankalarda, bu tür problemlerin kuantum 
bilgisayarlarda çözülmesini sağlayacak algoritmalar üzerinde çalı-
şan ekipler kurulmuş ve kuantum yazılım hizmeti veren firmalarla 
ortaklıklara gidilmiştir.

Softtech’in Amerika ofisi Maxitech de, kuantum yazılım danışman-
lığı konusunda en çok faaliyet gösteren firmalarla irtibata geçme-
ye başlamıştır. İlk görüşülenler arasında Kaliforniya merkezli QC 
Ware ve Kanada merkezli 1QBit yer almaktadır. Yaptığımız araştır-
malar sonucunda iki firmanın da temel amacının şirketlerin hem 
üst düzey yönetimini hem de teknik kadrosunu kuantum konu-

sunda bilinçlendirmek, çalışma grupları kurarak kuantum avan-
tajının kullanılabileceği problemleri tespit etmek ve gerçek banka 
verisinin işlenebileceği bilgisayarlar üretilmeye başlandığı zaman 
kullanılabilecek kuantum algoritmaları önceden hazır hale getir-
mek olduğunu gözlemlemekteyiz.

Henüz klasik bilgisayarlar gibi tüketiciye yönelik büyük ölçekli 
verilerle veya banka verilerini kullanarak hesaplama yapabilecek 
kuantum bilgisayarlar üretilmedi ancak 5 yıl içinde üretilmeye 
başlanacağı öngörülmektedir. Bunun yanı sıra halen kubitlerin 
değerlerini işlem sonucunda ölçebilmek için klasik bitlere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Yani işlem kubitlerle yapılmış olsa da sonucu göre-
bilmeyi klasik bitler sağlamaktadır. Bu sebeple kuantum bilgisa-
yarlar klasik bilgisayarların yerine geçecek gibi düşünülmemelidir. 
Fakat bununla birlikte, sadece klasik bilgisayarla çözülmesi yıllar 
sürecek algoritmaları saniyeler düzeyine indirebilecek güce sahip 
olacaklardır.

KUANTUM BİLGİSAYARLAR
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Hangi sektörlerde kullanılabilir? Avantajları nelerdir?

> Hızlı ve tutarlı sonuçlar elde etmenizi sağlar.

> Hata ve risk payını sıfıra indirir.

> İnsan kaynağını daha verimli kullanabilme imkânı sunar.

> 7 gün 24 saat çalışarak rutin işlemleri tamamlayabilir.

> Operasyonel yükleri azaltır.

mış görevleri çeşitli ortamlarda gerçekleştiren otomatik program 
parçalarıdır.

Neler yapılabilir?

RPA ile e-postaları kontrol edebilir, izin verilen uygulamalar ve 
API’ler ile bağlantı kurup hesaplamalar yapabilir ve hatta fatura 
tutarı doğrulaması yaparak fatura kesilebilir.
 
Finansal hizmetler, muhasebe, insan kaynakları, tedarik zinciri yö-
netimi ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda çeşitli akış ve süreçle-
rin otomasyonuna olanak sağlayan RPA, faturaların oluşturulması 
ve iletilmesi, sahtekârlık (fraud) bulgularının ortaya çıkarılması, 
kart aktivasyonları, hizmet sipariş yönetimi ve raporlama gibi iş-
lemleri gerçekleştirerek kurumunuzdaki operasyonel yükleri azal-
tabilmektedir.

Sanayi ve Üretim

Bankacılık ve Finans

Sigorta

E-Ticaret

Telekomünikasyon

Enerji ve Kamu

Nedir?

Robotik Süreç Otomasyonu (Robotic Process Automation - RPA) 
gelişimini sürdüren bir teknolojidir. İş akışı otomasyonu ve “screen 
scraping” olarak tabir edilen yaklaşımları benimseyen robot yazı-
lımların tekrarlanabilen, kesinlik bekleyen ve önceden tanımlan-
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1990’lardan bu yana giderek artan sayıda firma, beyaz yaka işle-
rinden bazılarını Çin ve Hindistan gibi düşük maliyetli işgücüne sa-
hip, gelişmekte olan ülkelerden tedarik ederek işletme maliyetle-
rini azaltmaya çalıştı. Ancak son yıllarda gelişmekte olan ülkelerde 
işgücü maliyetindeki artış trendi, işgücü maliyeti farklılıklarından 
yararlanarak maliyetleri düşürmeyi daha da zor hale getirmiştir. 
Modern işletmelerin yaşadığı otomasyon zorluklarının çözümü 
için konumlanan RPA araçlarının Yapay Zekâ (AI), Bilişsel İşlem 
(Cognitive Computing) ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi gelişen ve 
yaygınlaşan teknolojiler ile giderek güçleneceği ön görülmektedir. 
Ancak yine de RPA dünyasını bekleyen iki önemli zorluk bulun-
maktadır:

25

4 Kas 2018 24 Şub 2019 16 Eki 201916 Haz 2019

50

75

100

Yazılımlarının entegrasyonu için gereken,

Kaynak: Google Trends

ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONU

Tasarım ve Geliştirme

Bakım

RPA ve Gelecek

Zaman içinde gösterilen ilgi
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1. RPA Programlamayı Kolaylaştırmak: NoCode RPA
RPA programlamasının basitleştirilmesi, RPA sistemlerinin de-
mokratikleşmesine ve kullanımının genişletilmesine yardımcı 
olacaktır. Halen, RPA ile otomasyonun çoğu, RPA uygulamasının 
en büyük maliyetlerinden biri olan programlama ile gerçekleştiril-
mektedir. Ayrıca, ilgili yazılımları geliştirmek için RPA bilgisine sa-
hip yazılımcılara ihtiyaç duyulması da sınırlayıcı bir faktördür. No 
code RPA çözümlerini benimsemediğimiz sürece, uzun bir prog-
ramlama süreci ve üçüncü parti firmalara olan bağımlılık ciddi 
riskler oluşturacaktır.

2. Modellemeyi Otomatikleştirme: Self Learning RPA
Programlamadan önce RPA geliştiricilerinin programladıkları sü-
reci anlamaları gerekir. Bununla birlikte, çoğu şirkette erişilebilir 
süreç bilgisi bulunmamaktadır. Videolardan ve kayıtlardan oto-

ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONU

matik olarak çıkartılan işlem bilgisi, RPA şirketleri için en önemli 
önceliklerden biridir. Hükümet için çalışmadığınız sürece, sürekli 
tekrarlayan süreçlerin bile nadiren el kitapları veya güncel diyag-
ramları vardır. Şirketler bu süreç diyagramlarını oluşturmaya çalı-
şır. Mevcut çözüm, sürecin üst düzeyde anlaşılması için mülakat-
lar yapmak, aykırı kişiler için günlükleri çapraz kontrol etmek ve 
sürecin doğru bir şekilde modellenmesini sağlamak için kapsamlı 
pilotlar gerektirir, bu da manuel ve zaman alıcı bir süreçtir. Bu ne-
denle RPA dünyası modellemeyi kolaylaştıracak yöntem ve teknik-
lerin arayışı içindedir.

3. Daha Akıllı RPA Sistemleri: Cognitive Automation
Bilişsel Otomasyon ile RPA yazılımlarının otomatikleştirebileceği 
süreçlerin kapsamının Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi ile geniş-
letilebileceği ön görülmektedir.

RPA ve etkileri nelerdir?

Rutin ofis işlerini
otomatikleştirme

Hedef Etki

Satış süreşleri & İşlerimleri İşlevsellik artışı

Muhasebe & Finans Kalite artışı

İş başvurusu işlemleri Verim artışı

Bordro & Yan Haklar Hız

• Müşteri bilgilerinin girilmesi
• İsim tanımlama işlemleri

Daha fazla katma değer ile çalışmaya 
odaklanılması

• Fatura işleme  • Giderlerin işlenmesi  • Nakit akışı 
tablosu oluşturma

İnsan hatalarının ortadan kaldırılması

• Başvuru formlarının doldurulması
• Veri eksikliği kontrolü

%30-75

• Personel verileri işleme
• Yıl sonu vergi düzenlenmesi

İşlem hızının yüz kat artırılması

RPA Dünyası’nda Geleceğin Zorlukları
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Bilgisayar kodlu yazılım

Tekrarlayan kurallara dayalı görevlerini yerine 
getiren insanları değiştiren programlar

Fiziksel olarak mevcut kağıt işleme makineleri

Yapay zeka veya ses tanıma ve cevaplama 
yazılımı

E-posta ve eki açma

Web kurumsal uygulamalarına giriş yapma

Dosya ve klasörleri taşıma

Kopyalama ve yapıştırma

Formları doldurma

Veritabanlarına okuma ve yazma

Web’den veri kazıma

Sistem API’sine bağlanma

Hesaplamalar yapmak

Yapısal verileri belgelerden çıkarma

Sosyal medya istatistiklerini toplama

‘Eğer/sonra’ kararlarını/kurallarını takip etme

Yürüme, konuşma otomatik botları

Çapraz işlevli ve çapraz uygulama makroları

RPA RPA değil

Ne yapılabilir?
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RPA Örneği: Alacaklar operasyonu otomasyonu

Automaker B, alacak sürecini otomatik hâle getirerek, küresel hizmet merkezinde iş operasyonunu RPA’ya uyguladı.

Fatura bilgilerini oku

İnsanlar bir dizi aktiviteyi
manuel olarak gerçekleştirir.

Robot, fatura bilgilerinin
girilmesini, doğrulanmasını
ve gönderilmesini gerçekleştirir.

İçeriği anla ve bilgi girişi yap

Güvenilir verileri doğrula

Genel muhasebeye gönder

ERP sistemi aktif, ancak otomasyon yok. Rutin ofis işlerinde harcanan zamanın azalması
yaklaşık %65-75 düşüş. Görev performans
kalitesinde iyileştirme. (hata azaltma)

Fatura bilgilerini oku

RPA bilgi girişi sağlar

RPA verileri doğrular

RPA verileri iletir

Hızlı fayda
gerçekleştirme

Minimum ön yatırım Alt sistemlerde
kesinti olmaması

BT desteği ile
iş birimleri

liderliği

Son derece ölçeklenebilir,
değişen iş ortamına

uyum sağlar
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Diğer / Kaynak 
bulma 

kararlarına erişim

Çekirdek RPA 
yetenekleri

Ön ofis

BPM

ERP

Verimlilik
araçları

RPA
Konumlandırma



İnsanlar ve Robotlar 
Arasındaki İş Birliği
2015 yılında iki bilgisayar mühendisi Daniel Dines ve Marius Tirca 
tarafından Romanya’da kurulan UiPath, Robotik Süreç Otomasyo-
nu (RPA) pazarında dünya lideridir. UiPath, kuruluşundan bu yana, 
yapay zekâ ile çalışan RPA Platformu’nu kullanarak çalışanları de-
vamlı tekrarlayan manuel işlerden kurtarmayı ve böylece verimli-
liği, üretkenliği, müşteri deneyimini ve çalışanların iş memnuniye-
tini geliştirmeyi misyon edinmiştir. Merkezi New York’ta bulunan 
UiPath’in Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu ve Asya’da 
50’den fazla ofisi ve 3.000’den fazla çalışanı bulunmaktadır. Global 
şirketler ve devlet kurumları da dahil olmak üzere dünya çapında 
5.000’den fazla müşterisinin otomasyona geçmesine ve ‘’Her Çalı-
şana Bir Robot’’ vizyonu ile kurumların dijital dönüşümüne destek 
vermektedir. UiPath, kurumsal yazılım tarihinin en hızlı büyüyen 
yazılım şirketi unvanına sahiptir.

Türkiye ofisini Ekim 2018 yılında açtık ve bu tarihten itibaren ban-
kacılık, e-ticaret, telekomünikasyon, sigorta, perakende, üretim ve 
teknoloji sektörlerini kapsayacak şekilde iş ortakları ile güçlü bir 
ekosistem kurduk. Türkiye’nin en büyük kurumları da dahil olmak 
üzere 100’ün üzerinde firmanın iş süreçlerini robotik süreç oto-
masyonuna geçirmesine yardımcı olduk. 

Kimdir?

1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Mühendisliği 
Bölümü’nü bitirdi. Marmara Üniversitesi’nde işletme yüksek 
lisansı yaptı. 
 
Çalışma hayatına 1991 yılında Digital Equipment’ta başladı 
ve kariyerine 1994 yılında Hewlett Packard Türkiye’de Satış 
ve Pazarlama Müdürü olarak devam etti. 1998 yılında Micro-
soft Türkiye bünyesine Pazarlama Müdürü olarak katıldı, bu 
şirketteki görevini 1999 yılı itibariyle Genel Müdür Yardımcısı 
olarak sürdürdü. Daha sonra sırasıyla Apple, Turkcell Ukray-
na, Turkcell Avrupa ve IBM’de Genel Müdür olarak çalıştı, 2013 
yılında Samsung Türkiye’ye başkan yardımcısı olarak atandı.
  
2018 Ağustos itibariyle UiPath’de 30 ülkeden sorumlu, Avrupa 
Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Tansu Yeğen
UiPath, Avrupa Başkan Yardımcısı

ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONU
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RPA’nın Etkisi

Robotik Süreç Otomasyonu’nu kısaca tanımlamak gerekirse, kural 
bazlı, tekrar eden manuel işleri yapan robotik yazılımlar olduğunu 
söyleyebiliriz. Kural bazlı bir süreci ve işi tamamlamak için dijital 
sistemler ve uygulamalar kullanan, insanı birebir taklit ederek, el 
ve göz ile yaptıklarını onun yerine, hızlı ve hatasız bir şekilde ger-
çekleştirilmesi için yapılandırılan ve ‘ROBOT’ olarak isimlendirilen 
yazılım teknolojisidir. RPA yazılımı bir kurumun bilgi teknoloji ya-
pısının bir parçası değildir, tam aksine altyapıda hiçbir değişiklik 
yapmadan teknolojinin verimli ve hızlı kullanılmasını sağlar. Bu 
sebeple bilgi işlem bölümlerine ek yük getirmez. 

2013 yılında McKinsey, RPA gibi otomasyon teknolojilerinin hızla 
yükseleceğini öngördü. 2014 yılında RPA, iş süreçlerinin otomatik-
leştirilmesi konusunda kurumların dikkatini çekti, 2016’da ise aktif 
olarak kullanılmaya başlanmıştı.

UiPath’in Ekonomist ile 8 ülkede 502 yönetici ile yaptığı son araş-
tırmaya göre kurumların %90,8’i otomasyon kullanarak raporlama 
işlemlerini yaparken, %50,6’sı yaygın olarak kullandığını bildirmiş-
tir. Bugün, RPA dünyadaki şirketler için temel bir teknoloji ve stra-
tejik bir öncelik haline geldi. Araştırmalar, tüm dünyada RPA’nın 
benimsenmesi ve ölçeklenmesinin hızlandığını gösteriyor. Şirket-
lerin yaptığı harcamalara baktığımızda RPA’ya yapılan yatırımın 
her yıl arttığı görülüyor. Forrester, 2023 yılına kadar, RPA pazarının 
23 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Gartner ise 2022’ye 
gelindiğinde, yıllık geliri 1 milyar dolardan fazla olan şirketlerin 
%85’inin RPA kullanacağını tahmin ediyor.

RPA aynı zamanda ‘Yapay Zekâ’ (AI) ve ‘Makine Öğrenmesi’ (ML) 
destekli Akıllı Otomasyon (IA)’a giden yolda köprü görevi gören çok 
önemli bir teknolojidir. Bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin stra-
tejileri doğrultusunda, 2 yıl içinde yazılım robotlarının tamamen 
yapay zekâ robotları olması öngörülmektedir. Bu sayede robotlar 
insanlardan devamlı öğrenen, tahminlerde bulunan, kendilerine 
sorulan sorulara cevap verebilen ya da önceden uyaran özelliklere 
sahip olacak ve RPA’nın kullanım alanları daha da genişleyecektir. 

Her Çalışana Bir Robot

Şu an bizler şirket süreçlerinin %3-%7 arasını robotlar ile otoma-
tikleştirdik fakat bu oran hacimsel olarak oldukça yüksek ve şirke-
te verimlilik, hız ve hatasızlık konularında büyük katkılar yapmış 
durumda. UiPath kurucusu ve CEO’su Daniel Dines’ın ‘’Her Çalışa-
na Bir Robot’’ vizyonu ile önümüzdeki dönemde çok daha farklı bir 
alana geçiyoruz. 2019 yılı itibari ile bu vizyonun geliştirilmesi konu-

ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONU KONUK YAZAR TANSU YEĞEN
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sunda önemli adımlar attık, fakat 2020 yılı tam anlamıyla robotlar 
ve insanların iş birliği ile bambaşka bir çağın habercisi olacak.

kurum çalışanlarının fiziksel ve manuel yetkinliklerine olan ihtiyaç 
%11 oranında azalırken, teknolojik yetkinliklere olan ihtiyaç %60 
oranında artacak. 

Önce Otomasyon

Ben ve yıllarca büyük kurumlarda yöneticilik yapmış arkadaşlarım 
çok iyi biliyoruz ki günümüz iş dünyasında şirketlerin kar oranları 
gittikçe daralmaya başladı, bu yüzden yirminci yüzyıl çözümle-
ri artık hayatta kalmak için yeterli değil. Veri odaklı bir dünyada 
başarılı olmak için gereken verimliliği, doğruluğu ve hızı yalnız-
ca süreçleri otomatikleştirerek, tekrarlanan sıkıcı işleri robotlara 
devrederek geri kazanabiliriz. Şu an baktığımızda RPA, tüm dünya 
ülkeleri için temel bir taktik ve öncelik haline geldi. Stratejik he-
deflerini göz önünde bulundurursak, Hindistan’daki yöneticilerin 
%84’ü ve ABD’dekilerin %73,2’si RPA teknolojisinin kullanımını en 
ön sıraya aldı. 

Bizim tecrübelerimize göre otomasyondan fayda elde edenler 
RPA’yı ilk kullanan şirketler olmayacak; ‘’Automation First’’ de-
diğimiz ‘’Önce Otomasyon’’ düşünce yapısını geliştiren şirketler 
olacak. Önce Otomasyon zihniyeti, ekibinizin yaptığı işi incelemek 
ve hangi görevlerin bir insanın işi olduğunu ve hangi görevlerin 
robotlar tarafından yerine getirebileceğini belirlemek anlamına 
gelir. Otomasyon ekibiniz kilit süreçlere bakmalı ve hangilerinin 
en fazla zaman alan ve en fazla hacme sahip olduğunu tespit et-
melidir. Bundan sonra tek yapmamız gereken o görevleri robotlara 
devrederek çalışanlarımızın gerçek potansiyellerine ulaşmalarına 
yardımcı olmaktır.

UÇAN ARABALAR

‘’Her Çalışana Bir Robot’’ vizyonu ile şirket içerisinden süreçlerin 
%40’ından fazlasını robotlara devretmeyi ve böylece çalışanların 
daha katma değerli işlere yönelmesine yardımcı olmayı hedef-
liyoruz. UiPath olarak RPA ve yapay zeka konusunda kurumları 
bilgilendirmek için oldukça yoğun çalışıyoruz. Birçok üniversite 
ile beraber çalışarak yapay zeka, makine öğrenimi ve derin öğren-
me gibi konularda hem öğrencilere hem de mezunlara eğitim ve-
riyoruz, çünkü hem gençlerimizi hem de çalışanlarımızı geleceğe 
hazırlamak zorundayız. 2025’e doğru Dünya’da 130 milyon yeni iş 
olacak ve bu işlerin 70 milyonunu robotlar yaparken geri kalan 60 
milyon işi insanlar yapacak. Bu insanların da neredeyse %50’si bu 
yeni işleri yapabilmek için tekrar eğitim almak zorunda olacaklar. 
Hepimiz yeni yetkinlik kazanmak zorundayız.

McKinsey’in geçtiğimiz yıl yayınladığı rapora göre: 2030’a kadar 

ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONU KONUK YAZAR TANSU YEĞEN
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Fintech’lerin büyümesi veya teknolojik yeniliklerin kullanılmasıyla 
finansal hizmetlerin tasarlanması ve sağlanması, son on yılda fi-
nansal sektördeki en önemli gelişmelerden olmuştur. Fintech, tüm 
dünyada finansmana erişimin arttırılmasında büyük rol oynama 
potansiyeline sahiptir.

Fintech’lerin büyümesini sağlayan etmenler

 > Teknolojik evrim: Teknolojik gelişmelerin hızlı temposu, tek-
noloji maliyetinde azalma ile birleşti. Cep telefonları finansı dö-
nüştürüyor. Dünyadaki milyonlarca insanın telefonu var ama ban-
kası yok. Asya ve Afrika ülkelerinin önderlik ettiği bu banka dışı 
piyasalar, gelişmiş dünyada mevcut teknolojiyi kullanan fintech 
yeniliklerine ilham verdi.

 > Gelişen müşteri beklentileri: Müşteriler artık diğer sektörlerle 
benzer dijital hizmetler ve deneyimler talep ediyor. Fintech’ler, 
hem varolan platformları (örneğin, Alibaba’nın e-ticaret teklifini 
destekleyen AliPay) hem de mevcut kullanıcı verilerini veya iliş-
kilerini paraya dönüştürmek için finansal hizmetler sunan büyük 
teknoloji şirketleri tarafından düzenlenen ekosistemler olarak gö-
rülmekte. Bu teknoloji platformlarının kullanıcıları ile olan ilişkile-
rinin çok yüksek olması, genellikle diğer firmalara göre çok büyük 
bir müşteri kazanım maliyet avantajı sağlamaktadır.

 > Finansman ve sermayenin mevcudiyeti: Fintech’lere sağlanan 
finansman, son birkaç yılda önemli ölçüde artmıştır. Mevcuttaki fi-
nansal kurumlar için en büyük engel, teknolojiye yatırım yapmak 
kadar örgütlenme ve becerilerle ilgilidir. Başlangıçta hızla dijital 

yolculuklar sunmak için geleneksel zihniyetleri ve işletim model-
lerini değiştirmek kolay değildir. Finansal kurumlar ya fintech gi-
rişimlerine yatırımcı olmakta ya da stratejik ortaklıklar yoluyla iş 
birlikleri yapmakta.

> Hükümetler ve düzenleyicilerden destek: Hem hükümetler 
hem de düzenleyiciler fintech’leri finansal hizmetlerin evrimi ola-
rak kabul etti ve onları proaktif olarak desteklediler. Hükümetler ve 
denetleyici kurumlar finansal sistemlerini koruyabilmek için çeşitli 
yöntemler geliştirmektedirler. Çin, halihazırda çok sayıda kullanı-
cıya ulaşan ülkesinde yerleşik teknoloji firmalarına finansal özel-
likler tanıma konusunda esneklik gösterirken, Avrupa regülasyon 
kurumlarınca kontrollü bir şekilde onay verdikleri fintech girişim-
lerine odaklanmaktadır. Amerika ise daha hibrit bir yapı ile hem 
teknoloji firmalarını hem de finansal teknoloji üreten firmalarını 
global genişleme konusunda desteklemektedir. Her bir ülkenin 
temel amacı, gelmekte olan finansal evrime ülkelerinin hızlı bir şe-
kilde adapte olmasını sağlamaya çalışmaktır.
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Para transferi ve ödemeler

Bütçe ve finansal planlama

Tasarruf ve yatırım

Borçlanma

Sigorta

FinTech’ler tarafından yıkıma uğratılan alanlar FinTech’ler tarafından icat edilen alanlar

Çevrimiçi döviz işlemleri

Yurtdışı havale

Dijital şubesiz bankacılık

Kişiler arası ödemeler ve bankasız para transferleri

Mağazada mobil ödeme

Kripto para e-cüzdan

Çevrimiçi bütçe ve finansal planlama araçları

Çevrimiçi emeklilik yönetimi araçları

Kişiler arası borçlanma platformları

Kitlesel fonlama yoluyla yatırım

Çevrimiçi yatırım danışmanlığı ve yönetimi

Çevrimiçi hisse senedi brokerliği

Çevrimiçi oranlı bahis

Yalnızca çevrimiçi kredi sağlayıcılar

Krediler için çevrimiçi pazarlar ve toplayıcılar

Çevrimiçi kredi brokerleri ve web siteleri

Sigorta primi karşılaştırma siteleri

Sigorta bağlantılı akıllı cihazlar

Sadece uygulama üzerinden sigorta

Kategoriler Servisler

Fintech Kategorileri ve Önemleri
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Kabul oranlarına göre FinTech kategorilerinin
karşılaştırılması (2017-2019)

% 18 % 50 % 75

% 24 % 48

% 20 % 34

% 10 % 29

% 10 % 27

%17

% 8

% 8

% 6

Para transferi ve
ödemeler

Sıra

Tasarruf ve yatırım

Bütçe ve
finansal planlama

Sigorta

Borçlanma

1
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2

4

4
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KOBİ’lere Hizmet Veren Fintech’ler

Tüketiciler arasında görüldüğü gibi, KOBİ’ler, yerleşik finansal ku-
rumlar ve bazı durumlarda finansal olmayan hizmet şirketleri ta-
rafından sunulan farklı hizmet tekliflerini birleştiren FinTech eko-
sistemlerine giderek daha fazla katılmaktadır. Bu tür ekosistemler, 
KOBİ’lere birlikte çalışabilirlik ve farklı işletme işlevlerini bağlama 
yetenekleri sayesinde verimlilik ve güvenlik sunar.

Bankacılık ve ödemeler

Finansal yönetim

Finansman

Sigorta

Çevrimiçi döviz işlemleri    

Dijital şubesiz bankacılık

Çevrimiçi ödemeler

Mobil POS ödeme makineleri ve okuyucuları

Çevrimiçi fatura yönetim araçları

Çevrimiçi nakit akışı ve likidite yönetim araçları

Çevrimiçi defter tutma ve bordro araçları

Çevrimiçi borç verme platformları

Çevrimiçi pazarlar, toplayıcılar ve aracılar

Çevrimiçi sermaye ve borçlanma senetleri

Çevrimiçi fatura finansmanı ve dinamik indirim

Sigorta primi karşılaştırma siteleri

KOBİ FinTech hizmetleri Servisler
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Regülasyon
Regülasyonların; global pazarda rekabet edebilecek seviyede ye-
nilikler oluşturabilecek kadar esnek, yerelliği koruyabilecek kadar 
kontrollü şekilde gerçekleştirilebilmesi önemini korumaya devam 
ediyor. Globalleşme odağı ile birlikte, yerel regülasyonlara uyumlu 
olabilecek yapılar geliştirmenin önemi de artacaktır diyebiliriz.

Teknoloji 
En başarılı fintech’ler, yenilikçi ürünleri hızla sunanlar olmaktadır. 
Hızlı büyüyen girişimler, genellikle tamamen yeni bir teknoloji kul-
lanmadan başarılı olmaktadırlar. Veri odaklı yaklaşımları, erken ve 
sürekli kullanıcı testleriyle birleştiğinde, hızlıca piyasada ve müş-
teride test edebilen girişimler öne çıkmaktadır. En son teknoloji 
heyecan verici olsa da bazen karmaşık olabilmektedir ve bu du-
rumda iş modelini doğrulamak geçen zamanı arttırmaktadır.

Bu nedenle albenisine rağmen yapay zeka uygulamaları fintech 
girişimlerinde daha tamamlayıcı olmaktadır. Hızlı ilerlereyip veri 
miktarını arttırmak daha fazla önem kazanmaktadır. Veri odaklı 
pazarlama ve kişiselleştirmenin önemi gitgide artacaktır.

Sağladığı hız ve düşük ilk maliyet nedeniyle bulut teknolojisi kulla-
nan fintech girişimleri daha fazla ön plana çıkmaktadır.

FİNANSAL TEKNOLOJİLER

Fintech’ler için başarı,
üç temel odaktan oluşmaktadır:

Kullanıcı deneyimi01

Regülasyon02

Teknoloji03

2017

Daha cazip fiyatlar veya ücretler Daha kolay hesap açmak Farklı ve daha yenilikçi ürün
ve hizmetlere erişim

Daha iyi deneyim, daha iyi ürün
özellikleri ve hizmet kalitesi 

Global FinTech Adoption Index 2019 -EY

2019

FinTech meydan okuyucularını kullanma nedenleri (2017-2019)

% 13

% 27
% 30

% 20
% 24

% 18
% 16

% 12
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Teknoloji Şirketi olup Finansal Hizmet vermek 
isteyen kurumlar (tech-fin)01

02 Finansal Teknoloji şirketleri (fin-tech)

03 Geleneksel Finans Kurumları

Kullanıcı Deneyimi
Özellikle yurtdışında bir çok bankanın mobil olmayan web siteleri 
nedeniyle fintech’ler oldukça hızlı ilerlediler. Mükemmel bir kulla-
nıcı deneyimi (UX) ile yarı değerli bir uygulama oluşturarak finte-
ch’lerin müşterileri kazanması kolaydı.

Bugün, çoğu finansal kurum, sınıfının en iyisi tasarım ilkelerine sa-
hip tam mobil işlevsellik sunan, perakende kullanıcı deneyimini 
değiştirdi. Artık iyi kullanıcı deneyimi bir norm haline gelmiştir. İyi 
olmayan bir kullanıcı deneyiminin piyasada yer edinmesi imkan-
sız hale gelmekle birlikte, iyi deneyimin artması fiyat rekabetini de 
tekrar ön plana çıkarmaktadır.

Finansal Teknolojilerde Rekabet

Finansal teknolojilerde rekabet temel olarak üç kurum tipi arasın-
da gerçekleşmektedir.

Tüketici bankacılığı ürün ve 
hizmetlerinde farklılaşma:

Fintech’ler artık kullanıcı deneyimini ürünlerde de 
farklılaşmaya giderek gerçekleştirmeye başlamaktadır.

Hibrit çek hesabı 

Müşteri bağlılığı ödülleri

Maaş çeklerine
erken erişim

Borç ödülleri

Kredi tarihçesi olmayan
müşteriler için kredi teklifi
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Kaynak: Basın araştırması; McKinsey mülakatları

Önde gelen Çinli fintech'ler genellikle tüm fintech spektrumunu
kapsayan bir internet devi ekosisteminin parçasıdır.

Çok sayıda başarılı, 
odaklanmış fintech’ler 

Genellikle daha geniş ekosistemin bir 
parçası olan büyük fintech'ler

Nispeten az sayıda niş,
bağımsız fintech'ler

Avrupa ve Amerika Çin

Ant
Financial Tencent Ping An JD.com

PayPal
Stripe

Ödemeler TenpayAlipay E-wallet JD Pay 99Bill
Lakala
Ping ++

Betterment
Wealthfront

Varlık
yönetimi

Li Cai
Tong

Yu’e Bao JD 
Finance
JD Expert

CreditEase
Golden Axe
Wacai

SuishoujiLU.com

LendingClub
SoFi

Finansman WeilidaiAnt Check
Later

JD FinancePing An
Orange

Qudian.com
ppda.com
Dianrong.com

Rong360
Yirendai

Oscar
Metromile

Sigorta WeSure
Zhong An
Insurance

Zhong An
Insurance

Ping An
Insurance
Zhong An
Insurance

AtomBankacılık We BankMYBank Ping An
Orange

Credit KarmaKredi
skorlama

Tencent
Credit

Zhima
Credit

JD CreditLU.com
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1. Teknoloji Şirketi olup Finansal Hizmet vermek isteyen ku-
rumlar (tech-fin)

Techfin’ler genellikle finansal ürünleri sunmanın daha geniş bir 
hizmet kapsamında, daha iyi bir yolunu bulan teknoloji şirket-
leridir. Techfin şirketlerinin örnekleri arasında ABD’deki Google, 
Amazon, Facebook ve Apple (GAFA) ile Çin’deki Baidu, Alibaba ve 
Tencent (BAT) sayılabilir. Birkaç yıl önce, teknoloji vizyoneri, kuru-
cu ortağı ve Alibaba Group’un yönetici başkanı Jack Ma, Fintech ve 
Techfin arasındaki farkı açıkladı.

Google, Amazon ve Apple kendi ödeme sistemlerini (Google Pay, 
Amazon Pay, Apple Pay) başlattı, ancak son zamanlarda bazıları 
daha gelişmiş ödeme çözümleriyle bir adım daha ileri gitmeye ka-
rar verdi.

Apple önümüzdeki yaz çıkacak bir kredi kartı açıkladı. Bu kartı 
oluşturmak için Apple, Goldman Sachs ile ortaklık kurdu. Bu kart, 
iPhone’unuzdaki Apple Pay ve Cüzdan ile ilişkilendirilecektir.

Apple Cüzdan, kullanıcılara sadece hesap bakiyeleriyle ilgili çok 
fazla ayrıntı vermekle kalmayıp, diğer tüm kartlardan (mağaza 
kartları, kredi kartı, öğrenci kimlik kartı, banka kartları…) verileri 
de toplayan bir çözümdür. İnsanlar harcamalarını görebilir ve ger-
çek zamanlı olarak yönetebilirler.

Facebook’un yeni kriptopara çözümü Libra da bu sene oldukça 
ses getirmiştir.

“Gelecekteki finans endüstrisinde iki büyük 
fırsat var. Birincisi, tüm finansal kurumların 
çevrimiçi olduğu çevrimiçi bankacılık; diğeri 
ise tamamen yabancılar tarafından yönetilen 
internet finansmanıdır. ” 

Diyor ki...

Jack Ma

FİNANSAL TEKNOLOJİLER
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Cüzdan ve
ödemeler ağı

Amazon Pay, kullanıcılar için bir cüzdandır ve hem çevrimiçi hem de geleneksek tüccarlar için bir ödeme ağıdır. Mobil cüzdan olarak 33M + 
kullanıcısı var.

Nakit
Amazon Cash, kullanıcıların ortak perakende satıcılarda dijital hesaplar (nakit) biriktirmelerini sağlayarak çevrimdışı ve çevrimiçi ticareti 
birbirine bağlar.

Üye ödülleri 
Amazon'un değişim ücretlerini en aza indirmek için Amazon Reload, dijital Amazon banka kartlarını kullandıklarında Prime kullanıcılarını 
%2 para iadesiyle teşvik ediyor.

KOBİ kredileri Amazon Lending, Amazon satıcılarına 1K - 750K $ (bir yıl için) arasında değişen krediler sunuyor. Program 2011'den beri 3B $ + kredi verdi.

Sigorta Amazon Protect, Garanti Grubu Londra Sigorta Şirketi ile ortak olarak, belirli AB ülkelerinde kaza ve hırsızlık sigortası sunmaktadır.

Kredi Kartları

Amazon, Mağaza Kartını ve Prime Mağaza Kartını Synchrony Bank ile ortaklaşa sunmaktadır. Kart belirli web sitelerinde ve 
perakendecilerde kullanılabilir.

Chase aracılığıyla sunulan bir tüketici kredi kartı, Amazon.com'da ve Whole Foods'ta %3'lük bir indirim sunuyor. Chase ve Amazon'un bir 
de KOBİ ticari kart sunma görüşmelerinde bulunduğu bildiriliyor.

lending

protect

Bain’e göre, “Teknoloji devlerinin birçoğu başarı için gerekli bile-
şenlere sahip: dijital kahramanlık, büyük müşteri tabanları, müşte-
ri deneyimini geliştirmede ustalaşan kuruluşlar ve kurumsal mar-
kalarını bankacılığa genişletmek için yeterli alan”.

Sonuç olarak, tüketicilerin artan bir yüzdesi, geleneksel olmayan 
bu firmalardan teklif edilen finansal ürünleri, özellikle de tecrübe-
nin eski kuruluşlar tarafından sunulanlardan daha yüksek olduğu 
durumlarda kullanmaya istekliler.

2. Finansal Teknoloji Şirketleri (fin-tech)
Fintech’in patlamasıyla geçen yıllarda, birçok yüksek ve düşük se-
yir izlemelerinden sonra, yatırımcılar daha seçici hale geldi. Genel 
finansman tarihsel olarak yüksek düzeyde kalsa da, küresel çapta 
teknoloji yatırımcıları, anlamlı ölçek ve karlar elde etmede kanıt-
lanmış ve daha ileri aşamalardaki şirketlere giderek daha fazla ya-
tırım yapıyor.
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İndirim anlaşmalarına rağmen,
VC destekli fintech şirketlerine fon sağlama 
2019 ikinci çeyrekte %24 arttı
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İsveç
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3. Geleneksel Finans Kurumları ve İşbirlikleri

Genel olarak görevdeki finansal kuruluşlar, belki de güçlü gele-
neksel franchise’ların yok olması korkusundan dolayı, fintech sal-
dırganlarına doğrudan yanıt vermede yavaş davrandılar. Birçoğu, 
daha fazla risk alabilecekleri çekirdek olmayan işletmelerde veya 
coğrafi alanlarda dijital teklifleri denemekle başladı. Perakende 
bankalar, temel deneyimlerinde fintech ile eşleşecek dijital dene-
yimlerin geliştirilmesinden sorumlu oldu.

Gittikçe artan sayıda yerleşik ve fintech, ortaklık modellerinde 
güçlü yönleri birleştirmenin faydalarını gerçekleştirmektedir. Yerel 
dijital pazarlama kanallarında doyma noktasına ulaştıklarında, 
birçok fintech şimdi aktif olarak işlerini büyütmek için ortaklıklar 
arıyor. Daha büyük ekosistem firmaları ayrıca, çekirdek internet 
işletmelerinden geniş ve sadık müşteri tabanları da getirmektedir.

Görevdeki finansal kuruluşlar, özellikle temel cari hesap ve ipotek 
ürünlerinde ortaklık konusunda daha temkinlidir. Ancak, uzun 
süre boyunca toplanan büyük müşteri veri setleri, fintech’ler için 
oldukça çekici niteliklerdir. Ayrıca, görevlilerin uyumluluk ve dü-
zenleyici yeterlilikleri daha yeni, daha küçük katılımcılar için çok 
değerli olabilir. Sonuç olarak hem ortaklıkların hem de devralma-
ların artmasını bekliyoruz.

Küresel finansal servis sağlayıcıların yaklaşık %88’i fintech’lere 
önemli bir pazar payı kaybedebileceklerine inanmaktadır. Bu re-
kabetçi baskıya cevap olarak, %56’sı ana stratejilerini değiştirmek 
zorunda kaldı. Önümüzdeki birkaç yıl içinde ortaklıklarını daha da 
arttırmalarını bekleyen fintech şirketlerine yatırım yapmanın veya 
işbirliği yapmanın yollarını arıyorlar.

Bu işbirlikleri finansal teknoloji firmalarının belirli odaklarda uz-
manlaşmış çok parçalı ürünler oluşturmalarını sağladı.
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Daha önce, fintech girişimleri, sınır marjlarına ve müşteri ihtiyaçlarına saldırmaya odaklanarak bankaların 
ayrıştırılmasına odaklanmıştı.
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Bugün ise bazı fintech'ler bu çözümleri birleştirerek yerleşik finansal kurumlarla rekabet etmeye başladılar.

Geleceğin Bankaları
En iyi finansal servislere göre ürün teklifleri
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Güney AmerikaAvustralyaAfrikaAvrupaAsyaKuzey Amerika

Küresel VC destekli fintech fonu, 2018 2. Çeyrek – 2019 2. Çeyrek (Miyon $)

Avrupa, 2019 ilk çeyrekte fintech finansmanında Asya üzerindeki liderliğini sürdürdü
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Platform İş Modeli ve 
Teknoloji İlişkisi
Çeyrek asır önce internetin ticari hale gelmesi ile birlikte yaşamı-
mız ve dünyamız köklü bir değişim sürecinden geçti. Verimliliğin 
ve ölçeklenebilirliğin yeniden tanımlanmasına yol açan yeni tek-
nolojilerin de yayılması ile birlikte ülkeler, sektörler ve iş insanları 
gittikçe karmaşıklaşan bir dünya ile yüzleşmek durumunda kaldı-
lar. 

Teknolojinin geldiği nokta ve alışkanlıkların değişmesi ile birlikte 
kişilerin mobil cihazlarında geçirdikleri ekran süresi günde 3 saati 
aşmış(1), ekran başında e-ticarete ayırdıkları süre ise yaklaşık ya-
rım saate yaklaşmış durumda(2). Bireyler bu süreyi iyi bir kullanıcı 
deneyimiyle en verimli şekilde değerlendirmek isterken, firmalar 
da bu sürede mümkün olan en yüksek ticari getiriyi sağlamaya ça-
lışıyorlar.  

Bu süreç doğrultusunda, kitlelerin birden fazla hizmete, hızlı ve 
düşük maliyetle, karşılaştırılabilir bir şekilde erişme olanağı ile bir 
araya geldikleri ve platform olarak adlandırılan dijital ortamların 
oluştuğunu görüyoruz. Artan ekran süreleri ve teknolojinin etkisi 
ile değişen yaşam şartları ile de platformların tüketicilerin günlük 
yaşamındaki yeri gitgide artıyor. Farklı sektörlerdeki oyuncuların 

Kimdir?

Metnin içinde: 1975 yılında Bingöl’de doğmuştur. Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi/ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 
Bölümü mezunudur. Aynı yıl Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Ku-
rulu Başkanlığı’nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak göreve 
başlayan Kaygalak, 2006’da Hazine Bölümü’nde Müdür 
Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu dönemde türev işlemler, para 
piyasaları, mevduat fiyatlaması ve operasyon birimlerinde 
görev aldı. 2008 yılında Tarsus Şubesi’nde Müdür ve 2010 yılın-
da da Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda bilgi sistemleri denetimin-
den sorumlu Başkan Yardımcısı olarak çalışan Kaygalak, 2013 
yılında Kartlı Ödeme Sistemleri Bölümü Müdürü olarak atan-
mıştır.
 
Kaygalak, 2018 yılında Harvard Business School’da Advanced 
Management Programını tamamlamıştır. Kambiyocu un-
vanına sahip olan Kaygalak, II. Derece İngilizce bilmektedir. 
  
Evli ve bir çocuk babasıdır.

Serkan Uğraş Kaygalak
Türkiye İş Bankası

FİNANSAL TEKNOLOJİLER
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da aynı platformlarda kendi hizmetlerini müşterilere sunma iste-
ği ile beraber, bu platformların farklı oyuncuların bir araya geldiği 
“ekosistem” olarak adlandırılan yapılara dönüştüğünü izlemekte-
yiz.  

Banka, sigorta gibi hizmet sağlayıcı kurumların veya platform 
şirketlerinin sahibi olduğu finans kurumlarının da, ekosistem iş 
modeli/stratejisiyle yeni bir ticaret anlayışı geliştirerek büyük ve-
riye erişim, ölçek ekonomisinden faydalanma, müşterilere uygun 
zamanda ürün/hizmet sunabilme gibi yetkinliklere sahip olduğu 
örnekler çoğalmaktadır.

Özellikle global oyuncuların bir ekosistem yaratarak, müşteri ta-
banlarını ve ürün/hizmetlerini kaldıraç olarak kullanarak farklı 
sektörlerde yeni iş kolları oluşturdukları gözleniyor. Çin’li Aliba-
ba grubunun e-ticaretten finansal hizmetlere ulaşan ekosistemi, 

ING Bank’ın B2B, DanskeBank’ın B2C pazaryeri şirketleri ile Sber-
bank’ın arama motoru Yandex ile ortak girişimi olan Yandex pazar-
yeri, bu konudaki önde gelen örnekler olarak gösterilebilir.

Ekosistemlerin ortaya çıkması ile beklenmedik işbirliklerinin oluş-
ması, sektör sınırlarının netliğini kaybetmesi, kanal sahiplerinin 
söz sahipliğinin artması ve uzun zamandır kendini kanıtlamış re-
kabet üstünlüklerinin birden önemi yitirmesi ile birlikte iş dünya-
sında kalıcı değişiklikler meydana geliyor. İşte bu yeni dünyada 
başarının ve doğru kararların büyük ödülleri söz konusu olabilir-
ken, ayak uyduramamanın ve atıl kalmanın cezasının eskiye naza-
ran çok daha ağır olabildiğini gözlemliyoruz. 

Global Platformlardan Lokal Ödeme 
Sistemlerine  

Platform ekonomilerinde, Çin kökenli bir pazaryeri uygulaması 
üzerinden Alman tüketiciye satış yapan bir Türk firmasının, ürün-
lerini, taşıması için Amerikan kökenli bir lojistik firmasına emanet 
etmesi gibi bir global manzaranın ortaya çıkması oldukça sıradan 
bir örnek haline gelmektedir. Bu anlamda yurtdışı online satışlar 
ya da e-ihracat gibi kavramların çok uluslu global bir fenomen ha-
line geldiğinden bahsetmek oldukça kolay olacaktır. 

Ödemeler açısından baktığımızda ise ortaya çıkan resmin aslında 
global olmaktan çok tamamen lokalleşme üzerine odaklandığı-
nı söyleyebiliriz. Dünya üzerindeki hedef bölgelere baktığımızda, 
ödeme yöntemleri anlamında, bildiğimiz uluslararası kart marka-

FİNANSAL TEKNOLOJİLER KONUK YAZAR SERKAN UĞRAŞ KAYGALAK
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yanında 40’a yakın alternatif ödeme yönteminin ve 26 para birimi-
nin kabul edilebileceği derin bir lokal zenginlik kazandırdık. 

Uluslararası Ödeme Yöntemlerinin Payları

UÇAN ARABALAR

ları dışında farklı yerel ödeme yöntemlerinin öne çıktığını görüyo-
ruz. Bunların, ilgili bölgenin ekonomik ve sosyal koşullarına göre 
doğduklarını ve bu anlamda uluslarası kart şemalarına göre yerel 
ekonomi tarafından daha fazla tercih edilen ödeme yöntemi olarak 
kabul gördüklerini söylemek yanlış olmayacaktır. Türkiye’nin öze-
linde alışageldiğimiz ödeme yöntemi kredi kartı iken bu yöntem 
Almanya’da daha çok bir havale yapısı olan Sofort, Hollanda’da 
iDEAL ya da Çin tarafında Alipay veya WeChat Pay olabilmektedir.

Bu yöntemler, ilgili pazarlardaki tüketicilerin ödeme yaparken en 
çok tercih ettikleri yöntemler. E-ticaret kanalı üzerinden ulusla-
rarası satış gerçekleştirecek bir işletme, ödeme anında bu farklı 
yöntemleri sunduğunda, aslında müşteriye, kendini evinde his-
settirdiği bir deneyim yaşatmış oluyor. Bir de tabii işin güven al-
gısı boyutu var. Müşterilerin yurtdışından, özellikle henüz yeterli 
büyüklüğe ve tanınırlığa ulaşmamış bir siteden alışveriş yapmak 
istediği durumda kart bilgisini girmekten imtina edebildiğini ve 
alışverişi tamamlama olasılığının zayıfladığını görüyoruz. Öte yan-
dan kendi ülkesinde e-ticaret sitelerinde alışveriş yaparken öde-
mede kullandığı Sofort veya iDEAL gibi ödeme yöntemlerinin bu-
tonunu gören bir müşterinin, bankasının ara yüzünden bilgilerini 
gireceğini bilmesi ile alışveriş işleminin satışa dönme olasılığının 
oldukça arttığını görüyoruz. Aşağıdaki görselde de görülebileceği 
üzere, global e-ticaretin sadece %23’lük kısmı uluslararası kartlar 
ile gerçekleştirilirken kalan kısımda yerel kartlar, banka transferleri 
ve elektronik cüzdanlar gibi farklı yöntemler öne çıkmaktadır.

Biz de bu ihtiyaçtan yola çıkarak 2016 yılından bu yana İş Banka-
sı’nın sanal POS altyapısına 8 büyük uluslararası kart şemasının 

FİNANSAL TEKNOLOJİLER KONUK YAZAR SERKAN UĞRAŞ KAYGALAK

Kaynak: İş Bankası altyapısında desteklenen alternatif ödeme yöntemleri

Kaynak: Edgar, Dunn and Company, 2018
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(1) Screen time stats 2019: Here’s how much you use your 
phone during the workday, 21 Mart 2019 Jory Mckey
(2) Statistica 02/2018: Monthly time spent on online shop-
ping by users in US as of December 2017 

UÇAN ARABALAR

Ödeme Sistemleri Teknolojisi

Ödeme sistemleri dünyasının farklı paydaşların bir arada çalış-
masını sağlayan teknoloji temelli dinamik yapısı sayesinde, artık 
sadece kartla değil farklı yöntemlerle de gerçekleştirilebilen öde-
melerin tekil bir altyapı üzerinden müşterilere ulaştırılabildiği bir 
çözümü beraberce hayata geçirdik. Aslında, bu tip bir hizmet ge-
nişlemesi Bankamızı da klasik anlamda bir ödeme sağlayıcıdan 
çok, farklı ödeme yöntemlerini destekleyebilen bir ödeme plat-
formu işleticisi haline getirmiş durumda. Her biri farklı bir teknik 
altyapıda, farklı akışlarla çalışan bu sistemlerin tekil bir sistem 
üzerinde üye işyerlerine sunulması teknoloji tabanlı bir platform 
sayesinde mümkün hale gelmiş durumda. Bu altyapının bir kere 
hayata geçmesinden sonra, artık yeni yöntemlerin platforma ek-
lenmesi plug-in seviyesinde bir operasyonla gerçekleştirilebiliyor. 

Bu kadar ürün ve hizmeti sadece geliştirmenin ötesinde doğru şe-
kilde işletmek ve kesintisiz şekilde ayakta kalmasını sağlamanın 
da işin mahareti olduğunu söylemek yanlış olmaz. 

Ödeme sistemleri teknolojilerini ürün çeşitliliği, inovasyon ve öncü 
konumumuz ile sektörden farklılaştığımız bir diğer nokta olarak 
değerlendirmekteyiz. Bununla birlikte, kültürümüzün değişmez 
bir parçası olan kendimizi daima geliştirmek ve iyileştirmek düs-
turu ile gerek yenilenen iş dünyası gerekse de değişen teknolojik 
ortamın her daim en önlerinde yer almayı sürdüreceğimize ilişkin 
inancımız tamdır.  

FİNANSAL TEKNOLOJİLER KONUK YAZAR SERKAN UĞRAŞ KAYGALAK
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Ödeme Yöntemleri

Nakit Ödemeler
Nakitsiz bir topluma mı yöneliyoruz? Ticarette nakit dünyasına ge-

nel bir bakış esasına dayanan araştırmalar, dijital ödemeleri kolay-

laştıracak tüm yeniliklerle birlikte nakitin hala kasada en önemli 

ödeme yöntemi olduğunu göstermektedir.

Para Transferi Ödemeleri
Banka üzerinden para transferi yoluyla yapılan  EFT ve Havale baz-

lı ödemeler bu kapsama girmektedir. Açık bankacılık ile birlikte 

üçüncü partilerin de mobil deneyimlerle bu ödemeleri birleştir-

mesi metodun kullanılma oranını arttıracaktır.

Kartlı Ödeme Yöntemleri
Bir ödeme işlemcisi (Card Network), üye işyeri ile finansal kurum-

lar arasında arabulucu olarak hareket ederek kredi kartı işlemle-

rini yönetir. Ödeme işleyici kurum, işlemlere izin verebilir ve fon 

transferini kolaylaştırarak zamanında satıcılara ödeme yapabilir. 

Alıcı bankası, kredi kartlarını kabul etmek için bir satıcının hesabı-

nı tutan finansal kurumdur. Alıcı, bir üye işyeri için kart işlemlerini 

hesabına işler. Bazen ödeme işleyici ve alıcı aynıdır.

Kartı veren banka, kart sahibinin onaylı kart işlemleri için alıcıya 

(ve ardından satıcıya) ödeme yapmaktan ve kart sahiplerinden 

ödeme tahsil etmekten sorumlu olan bankasıdır.

Elektronik Cüzdan Bazlı Ödeme Yöntemi
Bu yöntemde aracı kart ağı devreden çıktığından kişiden kişiye 

veya bankadan bankaya modellerde paranın direkt iletilmesi söz 

konusudur. E-cüzdanlar ekosistemi, özellikle Çin’de, Alipay ve We-

Chat Pay gibi, dünya çapında sürekli genişlemektedir.

Üye
İşyeri

Alıcı
Banka

İşlemleri
Kart
Ağı

Satıcı
İşlemleri

Kart
Sahibi

Mobil cüzdana
para aktarma

(Alipay, WeChat) 
Banka

Çevrimiçi ve
mağazada
alış veriş

Otomatik Ödeme
Bu belki de en sürtünmesiz ödeme yöntemlerinden biridir. Abone-

likler ve faturalar söz konusu olduğunda tüketicilerin tekrarlayan 

ödemeleri için kullanılır. Bir Banka veya Doğrudan Borçlandırma 

bürosu ile bağlantı kurmak yerine, bir borç sağlayıcıyla ortak ola-

bilir ve bir API üzerinden otomatik ödeme planına bağlanabilirler. 

‘Direct debit’ özellikle Avrupa’da yaygın bir yöntemdir.

Ödemeler Nasıl Değişiyor?
Fintech’ler, ödeme teknolojilerinde mevcut kart ağları ile ortaklık 

yaparak ilerlemekteler. Visa Direct ve masterCard Send ile entegre 
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çözümler sunmaktalar. Örneğin; Revolut hem Visa hem Master-

card seçenekleri sunmaktadır.

Square ve Apple gibi satıcılara da ulaşan çözümler sunan firmala-

rın aracıları ortadan kaldırarak, kapalı devre sistemler yapmaları 

sadece zaman meselesi olarak görünmektedir.

Özellikle ödemelerin e-ticarete kayması ile fiziksel alışverişe odak-

lanan kartlar ihtiyacı karşılayamamaktadır. Kart bilgisi girilmesi 

zahmetli olduğu kadar güvenlik de sağlamamaktadır. Sanal kart 

ve 3D Secure gibi tüm yöntemler güvenliği arttırmakla birlikte işle-

min pürüzsüz akışını bozmaktadır.

Ödemeler dünyası, POS cihazlı bir dünyadan, mobil pos ve hatta 

biyometrik teknolojiler sayesinde tamamen POS’suz bir dünyaya 

Ödeme Yöntemleri 2019 

Eşler Arası

Daha iyi
kullanıcı deneyimi

Teknik borç - 
maaş günü

Statik
POS

Gelir POS

Bugün

Yarın

Gelecek

Ödemeler
ekosistemleri 

Yeni altyapı

Vardiya sonu
ödemeleri 

Değişken POS

Tek bir hesap POS yok

Kaynak CB Insights

doğru kaymaktadır. Kartların yerini IoT cihazları ve biyometrik 

teknolojiler alırken, POS’ların yerini mobil telefonlar almaktadır. 

Ödemelere aracılık yapan kart networkleri gitgide azalmakta, para 

transferi bazlı ödemeler artmaktadır.



U LUS L A RA RA S I  PA RA 
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Kimdir?

İletişim

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakülte-
si’nden mezun olan Dr. Soner Canko, aynı üniversitenin 
İktisat Fakültesi’nde yüksek lisans ve doktora dereceleri 
almıştır. Profesyonel kariyerinde Procter&Gamble, Citi-
bank, Hewlett-Packard ve Ziraat Bankası gibi kurumlarda 
görev alan Dr. Canko, Temmuz 2011’den itibaren Banka-
lararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü olarak çalış-
maktadır. Blockchain Türkiye Platformu Yürütme Kurulu 
Üyesi olan Dr. Soner Canko deneyimleri ile finans sektö-
rünün dijitalleşmesine katkı sunmaya devam etmektedir.

Twitter : @SonerCanko
Medium: https://medium.com/@SonerCanko
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/soner-canko-b842824

Dr. Soner Canko
 Bankalararası Kart Merkezi, Genel Müdür

Uluslararası Para 
Transferlerinde Kurallar 
Baştan Yazılıyor
Fintech’ler ve açık bankacılık çözümlerinin etkisiyle dünyada fi-
nans ve bankacılıkta yeni bir çağ açılıyor. Dijitalleşme, yeni nesil 
dijital bankalar ve teknoloji devlerinin finansa olan ilgisi, yenilikçi 
ve katma değerli ürünlerin hayatımıza girmesini hızlandırırken ge-
leneksel oyuncuları da stratejilerini gözden geçirmeye, dijitalleş-
meye ve inovasyona daha çok önem vermeye sevk ediyor.

Finansal hizmetler içerisinde son dönemde rekabetin üst düzeyde 
yaşandığı alanların başında uluslararası para transferleri geliyor. 

Hangi Ülkeler Öne Çıkıyor?
Farklı ülkelerde çalışanların ailelerine gönderdiği paralar, ulusla-
rarası para transferleri içerisinde büyük paya sahip. En fazla para 
gönderilen ülkenin Hindistan olması, onu Çin, Meksika ve Filipin-
ler’in takip etmesi de bu savı destekliyor. Ne yazık ki savaş nede-
niyle ülkesini terk eden kişilerin sayısı da son dönemde artıyor. Bu 
tatsız gerçek, uluslararası para transferi yapan yeni bir kullanıcı 
segmenti de oluşturuyor. Bireyler dışında uluslararası ticaret ya-
pan kurumlar da bu alanda hizmet veren oyuncuların hedeflediği 
bir kitle olarak karşımıza çıkıyor.

ULUSLARARASI PARA TRANSFERLERİ
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Yavaş Büyüyen ama Hızla Dijitalleşen Bir Pazar 
Önemli tutarlar söz konusu olmasına karşın yurt dışına yapılan 
para transferlerinde e-ticaret, temassız veya mobil ödemelerdeki 
gibi yüksek büyüme oranlarından bahsetmek mümkün değil. Dün-
ya Bankası verilerine göre 2014 yılında 600 milyar dolara yaklaşan 
uluslararası para transferleri, takip eden iki yılda azaldı. 2017 yılın-
da 633 milyar dolara yükselen işlem tutarı, 2018 yılında 690 milyar 
dolara yaklaştı. Olgunlaşmış bir pazar olması nedeniyle büyüme 
oranlarının tek hanelerde kaldığı uluslararası para transferlerin-
de büyümenin lokomotifi ise dijital olacak. 2014 yılında yapılan 
para transferleri içerisindeki payı % 10 olan dijitalin payının 2023 
yılında % 50’yi aşması bekleniyor.

ULUSLARARASI PARA TRANSFERLERİ KONUK YAZAR DR. SONER CANKO 

En Fazla Uluslararası Para Transferi Yapılan Ülkeler
(2018, milyar dolar)

Hindistan 79

Çin 67

Meksika 36

Filipinler 34

Mısır 29

Kaynak: Dünya Bankası

İhtiyaç: “Hızlı, Ucuz, Kolay, Güvenli” - Çözüm: “Dijital”
Peki, dijitale geçiş yaşanmasının ardındaki sebep nedir? Gelenek-
sel oyuncular yaygın bir ağa sahip oldukları için bugün bir kişi, 
anlaşmalı bir noktaya gidip para transferini kolayca gerçekleşti-
rebiliyor. Ancak bu işlemlerin hem yüksek maliyetli olması, hem 
de karşı tarafa ulaşmasının günler alması kullanıcıların karşısına 
önemli problemler olarak çıkıyor.

Dünya Bankası’nın paylaştığı bilgiye göre yurt dışına 200 

dolar göndermenin ortalama % 7.5’lik, yani 15 dolarlık bir 

maliyeti var. Bu oran Afrika’nın güneyinde % 10’a yaklaşıyor.

Dijital İşlemlerin Payı (Sağ Eksen)

Uluslararası Para Transferi Tutarı Gelişimi ve
Dijital İşlemlerin Payı
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Kaynak: Dünya Bankası, Business Insider Intelligence
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Dijitalleşme, bu sorunlara çözüm üretilirken daha iyi bir kullanıcı 
deneyimi tasarlanmasına da olanak verdi. Akıllı telefon sahipliği-
nin ve dijital okuryazarlığın artması, uluslararası para transferinde 
önemli bir oyuncu olmak için binlerce şubeye sahip olma gereksi-
nimini ortadan kaldırdı. Artık birçok işlemi cep telefonumuza kur-
duğumuz bir uygulamayla yapabiliyoruz. Yurt dışına para transfer 
etmek de bu işlem seti içerisinde yer alıyor. Dünyada yetişkin nü-
fusun %31’inin finansal erişiminin olmaması ve bu kişilere sadece 
bir mobil uygulamayla ulaşmanın mümkün olması, uluslararası 
para transferlerinde dijital çözümlerin ne kadar büyük bir potan-
siyele sahip olduğunu bizlere gösteriyor.

Yeni Oyuncular ve Yeni Teknolojilerle Dinamikler Değişiyor
Geleneksel oyuncuların pazarda yalnız olduğunu söylemek artık 
mümkün değil. Beklentileri karşılayan dijital çözümler üreten fin-
tech’ler pazara yeni bir soluk getirdi. Bu anlamda WorldRemit, 
TransferWise, Remitly, InstaRem, TransferGo ve PayPal bünyesin-

Uluslararası para transferleri alanındaki rekabeti arttıran teknoloji 
ise blockchain oldu. Birçoğumuzun 2010’lu yılların başında varlı-
ğından haberdar olduğu bitcoin, alıcı dünyanın neresinde olursa 
olsun, bir varlığın geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha hızlı ve 
düşük maliyetle gönderilmesinin mümkün olduğunu kanıtladı. 
Bitcoin’i ether, litecoin, XRP gibi kripto paralar takip etti. Ancak 
kripto paralarla ilgili çok fazla soru işaretinin bulunması, fiyatları-
nın aşırı dalgalanması ve düzenleyici kurumların bu paralara me-
safeli durması, yaygınlaşma yolunda fren etkisi yarattı. Ancak bu 
trendden ilham almak kaçınılmazdı.

Para Gönderilebilen Ülke Sayısı Para Alınabilen Ülke Sayısı

Başlıca Oyuncuların Hizmet Verdiği Ülke Sayıları

200
200

200

52
151

1
130

20
48

15
47

200

Kaynak: Dünya Bankası, Business Insider Intelligence

deki Xoom gibi oyuncular, izledikleri başarılı stratejiler sonucunda 
yaygınlaşmaya başladı ve bugün milyonlarca kişi tarafından kulla-
nılan önemli oyunculara dönüştü. Bazıları ise unicorn’lar kulübü-
ne katıldı.

ULUSLARARASI PARA TRANSFERLERİ KONUK YAZAR DR. SONER CANKO 
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Bitcoin’in arkasındaki teknoloji olarak hayatımıza giren blockc-
hain, birçok kurumun yol haritasına girerken geliştirdiği çözümle 
öne çıkan oyuncu Ripple oldu. Dağıtık bir yapıyla verimliliği arttır-
mak isteyen Ripple 2019 III. Çeyrek itibariyle 40’dan fazla ülkede 
200’den fazla kurum ile çalışıyor.

Diğer yandan Merkez bankaları da blockchain tabanlı dijital para 
birimlerini ajandalarına aldılar. Örneğin Çin Merkez Bankası 
2014’ten bu yana dijital para birimleri üzerinde çalıştığını ve olum-
lu bir ilerleme kaydettiğini yinelerken çok yakın zamanda da dijital 
parasının adının Digital Currency Electronic Payment (DCEP) ol-
duğunu duyurdu. Ülkemizde de bu konuda dünyadaki gelişmeler 
yakından takip edilmekte hatta 2019-2023 dönemini kapsayan On 
Birinci Kalkınma Planı’na göre blockchain tabanlı, dijital Merkez 
Bankası parası uygulamaya konulacağı belirtilmektedir.

Dijital paraların gündeme gelmesinde kuşkusuz en büyük pay 
sahiplerinden biri de Facebook oldu diyebiliriz. Facebook öncü-
lüğünde geliştirilen ve haziran ayında duyurulan Libra isimli blo-
ckchain tabanlı dijital paranın, Libra Association isimli bağımsız 
bir konsorsiyum tarafından yönetilmesi planlanıyor.  Her ne kadar 
ilk duyuruda projeyi destekleyecek kurumların önemli bir kısmı 
sonradan bu desteklerini çekse de Libra’nın global bir kripto para 
olma vizyonuyla 2020 yılında hayata geçirileceği belirtiliyor. Ön-
celikli olarak finansal erişimi olmayan 1,7 milyar kişiyi hedefleye-
cek olan Libra Association bu inisiyatifi, finansal hizmetlerin daha 
ucuz, hızlı ve kolay olması gerektiği düşüncesiyle hayata geçiriyor. 
Libra’nın başarılı olması durumunda uluslararası para transferleri-
nin önemli oyuncularından biri olması sürpriz olmayacaktır.

Bir başka önemli gelişme ise İsviçre Finansal Piyasalar Denetleme 

Kurumu – FINMA, Seba ve Syngum’a kripto bankacılığı konusunda 

çalışmak üzere lisans onayı vermesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu 

onay ile bankalar kripto para birimleri ve dijital varlıkların alımı, 

satımı ve yönetimini yaptırabilecekken uluslararası para transferi 

için ise bir başka önemli gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

Anlık Ödemeler, Geleneksel Oyuncular için Büyük Koz Olacak
Finans dünyasının son dönemde öne çıkan kavramlarından biri 

olan anlık ödemelerin, diğer bir adıyla gerçek zamanlı ödemelerin 

önemli kullanım alanlarından biri de uluslararası para transferleri 

olacak. Ulusal çapta para transferlerinin 7 gün 24 saat gerçekleş-

mesi vizyonuyla atılan adımların çıktısı olan bu trend, bugün ül-

keler arası ödemelerde kullanılmaya başlandı. Anlık ödemelerin 

ülkeler arası arenada uygulandığı en başarılı çözüm ise Avrupa’da 

ULUSLARARASI PARA TRANSFERLERİ KONUK YAZAR DR. SONER CANKO 
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hayata geçirildi. Tek pazar politikasını benimseyen Avrupa Birli-
ği’nde anlık ödeme yapılarıyla ilgili olarak özellikle son üç yılda 
önemli adımlar atıldı. SCT Inst (SEPA Instant Credit Transfer) isimli 
şema ve TIPS (TARGET Instant Payment Settlement) isimli hizmet, 
Avrupa’da ülkeler arasında para transferlerinin saniyeler içerisin-
de gerçekleşmesini sağlıyor. İlk etapta euro bölgesindeki ülkeleri 
kapsayacak olan bu çözümler, farklı para birimlerini de destekle-
yecek. Para birimi kron olan İsveç’in kısa süre önce TIPS’e katılaca-
ğını açıklaması, bu desteğin ilk olarak kron cinsinden işlemler için 
gelebileceğinin sinyallerini verdi.

Asıl Yarış Şimdi Başlıyor
Az sayıda oyuncunun domine ettiği uluslararası para transferi ala-
nı, bugün dijitalleşmenin sunduğu fırsatlar eşliğinde bambaşka bir 

noktaya geldi. Bu yeni dönemde öne çıkan kavramlar ise fintech, 
kripto para, dijital para, merkez bankası dijital paraları, blockc-
hain ve anlık ödemeler oluyor. Bu kavramların hepsi tek bir ama-
ca hizmet ediyor; uluslararası para transferlerinin daha erişilebi-
lir, ucuz, hızlı, kolay ve güvenli şekilde yapılmasını sağlamak... Bu 
dört bileşeni bir potada en iyi şekilde eriten oyuncular hatta yeni iş 
birlikleri ile yıkıcı iş modelleri yaratabilenler gelecekte rakiplerinin 
önüne geçecek.

ULUSLARARASI PARA TRANSFERLERİ KONUK YAZAR DR. SONER CANKO 

Kartlı Sistem Oyuncuları

Uluslararası Para Transferi Alanındaki
Başlıca Oyuncular 

Fintech’lerGeleneksel Oyuncular

Kripto Paralar Dijital Paralar

Merkez Bankaları

Blockchain

Anlık Ödemeler

Teknoloji ve
Kavramlar

Kaynak: Dünya Bankası, Business Insider Intelligence
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Kimdir?

FinTech İstanbul Platformu’nun kurucu ortağı olan Prof. 
Dr. Selim YAZICI İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi, İşletme Bölümü öğretim üyesidir. Çeşitli üniversi-
telerde misafir öğretim üyesi olarak FinTech ve InsurTech 
konularının yanısıra Girişimcilik, Proje Yönetimi, İş Sürek-
liliği Yönetimi, İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik 
ve Örgütsel Davranış konularında dersler vermektedir. 

“Elektronik Sigortacılık” (2002) adlı kitapta ortak yazar 
olarak yer almıştır. FinTech ve InsurTech konuları ilgi ala-
nını oluşturmaktadır. Bu kapsamda çeşitli ortamlarda gi-
rişimlere mentorluk yapmaktadır.

Finansal teknolojiler konusunda girişimcilerin ihtiyaç 
duyduğu tüm alanları kapsayan ve ülkemizde ilk olarak 
FinTech İstanbul tarafından gerçekleştirilen “FinTech 101 
Eğitim Programı”nın şekillenmesini sağlamıştır.

Prof. Dr. Selim YAZICI
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve 
FinTech İstanbul Kurucu Ortağı

Sigortacılık ve
Finansal Teknolojiler
2008’de yaşanan Finansal Kriz sonrası değişen müşteri beklentileri 
karşısında finans dünyasının girdiği hızlı dönüşüm dalgası, banka-
cılık sektöründen sonra sigortacılık sektörünü de etkilemeye baş-
ladı. Finansal hizmetler sektöründe geliştirdikleri yazılımlarla ha-
yatı kolaylaştıran FinTech startupları; sigortacılık dikeyinde faaliyet 
gösteren ve dünya devleri sigorta ve reasürans şirketleri tarafından 
gözlem altında tutulan InsurTech startuplarını izlemeye başladı. 
Sigortacılıkta online broker olarak karşılaştırma yapan, tavsiye ve-
ren, hasar sürecini takip eden, giyilebilir teknolojiler ile topladığı 
bilgiler sayesinde sigorta primlerini şekillendiren telematik yazılım 
hizmetlerini sunan startuplar ve onların yazılımları kanalıyla sunu-
lan hizmetler artık gündelik yaşamın vazgeçilmezleri olarak kulla-
nılmaya başlandı.

Global ölçekte 4 Trilyon Dolarlık ve birkaç yüzyıl yaşında olan bir 
endüstri olarak adlandırılan sigortacılık, finansal hizmetler alanın-
da teknolojiden en çok faydalanacak sektörlerden biri. CB Insights 
verilerine göre Global FinTech yatırımları 2018 yılında toplamda 
40.5 milyar dolar seviyesine çıkmış durumda. 2018 yılını globalde 
4.15 milyar dolar yatırımla kapayan InsurTech alanı, 2019’u ilk iki 
çeyreğinde yaklaşık 3 milyar dolar yatırım çekmeyi başardı. Bugün 
Unicorn startuplar (değerlemesi 1 milyar USD üzerinde olan giri-
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şimler) listesinde artık Oscar ($3.2Bn), Lemonade ($2Bn), Clover 
($1.2Bn), PolicyBazaar ($1Bn), Zhong An ($11Bn) gibi InsurTech 
startuplarını görmek mümkün.

Bu çalışmada sigortacılık sektöründe kullanılan teknolojileri, bu 
teknolojileri kullanan yeni nesil girişimleri (startup) ve bunların 
sektör üzerindeki etkilerini değerlendireceğiz.

Sigortacılık ve Teknoloji İlişkisi

Sigortacılık, yapısı gereği bireyin tüm yaşamı üzerindeki risklerin 
yönetimini kapsayan (can, mal ve sorumluluk gibi) ürün ve hiz-
metleri sunabilmektedir. Hatta tanımı biraz daha genişletirsek, 
doğumdan önce başlayıp, ölümden sonra devam eden tüm süreç-
lerde bir sigorta ürününü kullanabilmek mümkündür. Dolayısıyla 
sigorta ürün ve hizmetleri insanın yaşamına, diğer finansal hizmet-
lerden daha fazla dokunabilmektedir. Bu durum da sigortanın in-

sanla arasındaki ilişkide teknolojinin çok daha yoğun bir biçimde 
yer almasına olanak sağlamaktadır. Sigorta aynı zamanda kültürle 
ve yaşam biçimi ile de yakından ilişkilidir. 

Günümüzde veri paranın yerini almaktadır. Veriye sahip olabil-
mek, onu doğru biçimde işlemek, değerlendirmek, anlamlı ürün 
ve hizmet haline getirerek güvenli bir biçimde saklayabilmek, eli-
nizdeki parayı saklamaktan neredeyse daha önemli hale geldi. Bu 
durumda müşteri verisini kullanarak müşteriye istediği ürün veya 
hizmeti, belki de müşteri daha ihtiyaç duymadan, doğru zamanda, 
doğru yerde ve doğru fiyatlama ile sunmak günümüzde sigortacı-
ların üzerinde durduğu en önemli konu haline gelmektedir. Tek-
noloji burada devreye girerek müşteriyi, mevcut durumunu ve ge-
lecekteki beklentilerini doğru biçimde analiz edebilecek araçları 
kullanıma sunmaktadır.

Sigorta Sektörünün Yeni Oyuncuları: InsurTech 
Girişimleri

Sigorta sektörü yıkıcı yaklaşımlara oldukça açık bir sektör. Yapılan 
araştırmalar, sigortacılık sektörünün bankacılık sektörüne göre 
yıkıcı teknolojilere karşı direncinin daha zayıf olduğunu ve böyle-
likle de en fazla etkilenecek sektör olacağını ortaya koymaktadır. 
Dolayısıyla sigortacılık değer zincirinin her halkası günümüzde bu 
teknolojik yeniliklerle yüzleşmiş ve yaratıcı, yeni nesil girişimlerin 
(startup) ortaya koyduğu iş modelleriyle karşı karşıya gelmek du-
rumunda kalmıştır.

InsurTech startuplarının sigortacılığa katkılarını birkaç boyutta de-
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ğerlendirmek mümkündür:

1. Gelişmiş Teknoloji Kullanımı: InsurTech startupları varlıkları-
nı mobilin gücü, sosyal medya araçları, veri toplama, yapay zeka, 
analitik ve diğer inovatif yazılım ve donanım kullanımı ile kanıtla-
maktadırlar.
2. Yaratıcı İş Modelleri ve Çalışma Yöntemleri: Startuplar müş-
teriye ve sorunlara odaklandıkları için bu sorunlara çözüm ürete-
bilecek ürün ve hizmetleri, yalın ve çevik biçimde ve yıkıcı iş mo-
delleri ile üretmeyi hedeflemektedirler.

3. Müşteriye Yakın Olmak: Müşterilerin istek, ihtiyaç ve beklen-
tilerini anlayıp, bunları içinde bulundukları kültürel özelliklerle 
bağdaştırarak, onlara farklı bir kullanıcı deneyimini daha ucuz 
ve esnek olanaklarla, eğlenceli ve kesintisiz bir süreç içinde (ürü-
nün tasarımından satışına kadar aynı platform üzerinde) sunmayı 
amaçlamaktadırlar.

Yukarıda belirtilen nedenler sayesinde InsurTech startupları ge-
leneksel sigorta şirketlerine göre müşterinin tam ihtiyaç duyduğu 
ürün ve hizmetleri, tam zamanında, istenilen yerde ve müşterinin 
şartlarına uygun bir fiyatlama modeli ile sunabilmekte ve böylece 
sigorta şirketlerinin değer zincirinden önemli parçalar alabilmek-
tedirler.

Sigortacılıkta Kullanılabilecek Teknolojiler

Teknoloji kullanımı açısından sigorta sektörü diğer finansal hizmet 
üreten kurumlara göre daha avantajlı. Bunun nedeni, daha önce 
de belirttiğimiz gibi sigorta ürünlerinin yaşamın her alanına doku-
nabilmesi ve diğer finansal hizmetler ile entegre ürün ve hizmetle-
rin üretilebilmesidir.

Mobil Teknolojiler
Burada kullanılabilecek en önemli araç mobil teknolojilerin sağ-
ladığı veri toplama kolaylığı olmakta. Müşteri verisini yasal ve etik 
biçimde toplamak, işlemek, anlamlandırmak, kullanmak ve sonra 
saklamak günümüzde tüm kuruluşların öncelikli amaçları arasın-
da yer almaktadır. Mobil araçların üzerindeki sensörler vasıtasıyla 
sunulan konum bilgisi, hız ve ivmelenme (aşırı hızlanma ve yavaş-
lama) bilgisi günümüzde birçok uygulama için temel oluşturmak-
tadır. Örneğin bu veri sayesinde dünya üzerinde özellikle kasko 
alanında geliştirilen “İyi Müşteri” uygulamaları kolaylıkla çalışabil-
mektedir. Mobil araçtan toplanan veri sayesinde sürücünün araç 
kullanım özellikleri değerlendirilmekte, puanlanmakta, sürücüye 
bilgilendirme yapılabilmekte, uyarılar gönderilebilmekte ve davra-
nışının sürekliliğine bağlı olarak prim fiyatlandırmasında ödül baz-
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lı değişiklikler yapılabilmektedir. Bu tür uygulamaları ülkemizde de 
birçok sigorta şirketi kullanmaktadır.

Büyük Veri ve Yapay Zeka
İşin özü “Büyük Veri”ye dayanmakta (Aslında “Büyük Sayılar Yasa-
sı” da sigortacılıkta aktüerya hesaplamalarına birkaç yüzyıldır kul-
lanılmakta). Veri her zaman vardı. Ancak günümüzde hızla biriken 
bu veriyi anlamlandıracak gelişmiş analitik (Advanced Analytics) 
yöntemlere ihtiyaç duyulmaktaydı. Bugün geliştirilen analitik yön-
temler veri işleme ile ilgili olarak beraberinde birçok gelişmeyi de 
getirdi. Örneğin Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi gibi uygulamalar 
sonucunda şirketlerin kullanacakları Akıllı Otomasyon (Intelligent 
Automation) sistemleri ve müşterilerle iletişime geçebilen Chat-
botlar ortaya çıktı.

Yapay zeka finansal hizmetler sektöründe yaklaşık 20 yıldır bilin-
mekte. Özellikle kredi karar süreçlerinde ve kredi skorlamakta kul-
lanılmaktaydı. Ayrıca Kara Paranın Aklanması (AML) ve hile dene-
timi (Fraud Detection) gibi belirli bir kural çerçevesinde çalışan ve 
tekrarlı işlerin otomasyonunda (RPA – Robotic Process Automati-
on) da kullanılmaktaydı. Günümüzde ise Yapay Zeka, bilişsel kapa-
sitesi olan, hissedebilen, anlayan, öğrenen ve insanı taklit edebilen 
duygusal hassasiyetle çalışabilecek yapılara evrilmeye çalışılıyor. 
Günümüzde Alexa, Google Assistant, Siri, Bixby gibi sanal asistan-
lar birer Cobot (Coolaborative Robot) olarak hayatımıza girmiş 
durumda ve sektörde birçok oyuncu tarafından kullanılmakta. Bu-
nun güzel örneklerinden biri, İş Bankası’nın kişisel asistanı “Maxi” 
olmaktadır.

Bireylerin risk yönelimlerinin ve finansal kararlarının altında yatan 
nedenlerin anlaşılması ve ilişkilendirilmesi, yani müşteri davra-
nışının anlaşılması, finans uzmanlarının uzun zamandır üzerinde 
çalıştıkları konulardandır. Yukarıda bahsi geçen teknolojik yeni-
liklerin birçoğu bu sorunu çözebilecek kapasiteye erişmeye baş-
lamıştır. Bunun en tipik örneklerinden biri Robo Danışman (Robo 
Advisory) olarak nitelendirilen ve finansal kararlarınız konusunda 
sizlere yardımcı olan yazılımlardır. Özellikle Emeklilik Fonları gibi 
anlaşılması zor ve karmaşık ürünlerde kişilere yardımcı olabilecek 
birçok uygulama bulunmaktadır. Ya da harcama ve kredi kartı bil-
gilerinizi takip ederek, koymuş olduğunuz bir finansal hedefe (bi-
rikim veya kullanım amaçlı) varabilmeniz için sizlere yol gösteren, 
motive eden ve benzer kullanıcılarla karşılaştıran birçok Robo Da-
nışman yazılımları bulunmaktadır. Özellikle Avrupa’da PSD2 mev-
zuatı kapsamında ortaya çıkan Açık Bankacılık (Open Banking) uy-
gulamaları sonucunda finansal kuruluşların API’lerini açmalarıyla 
kişilerin birçok finansal kuruluştaki verisinin değerlendirilmesi so-
nucunda kişilere çok daha anlamlı tavsiyeler verebilecek FinTech 
girişimleri ortaya çıkmaya başlamıştır.

Günümüzde bireysel emeklilik alanında ülkemizde ortaya çıkan 
Otomatik Katılım, şirketlerin daha önce hazırlıklı olmadıkları ka-
dar çok sayıda müşteriye, kısa zamanda ulaşmalarını gerekli hale 
getirmiştir. Bu durum geleneksel yöntemlerle zaman, kaynak ve 
maliyet açısından yönetilebilecek bir durum değildir. Burada Bi-
reysel Emeklilik Şirketlerinin yapay zeka robotları, chatbot ve ro-
boadvisory gibi teknolojiler ile duruma karşılık vermeleri durumu 
söz konusu olmuştur.
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Nesnelerin İnterneti (IoT), Telematik ve Giyilebilir Cihazlar
Sigortacılıkta özellikle elementer ve sağlık alanlarında kullanıla-
bilecek belki de en önemli teknoloji Nesnelerin İnterneti (IoT) ile 
ortaya çıkan gelişmelerdir. İnternete ve birbirlerine bağlı cihazlar 
vasıtası ile kullanıcının kendisinden veya cihazın bulunduğu yer-
den “anında” veri toplanması, sigortacılar açısından önemli bir 
gelişmeyi de beraberinde getirmiştir: Kişiye özel risk değerlemesi 
yapılması, ürün geliştirilebilmesi ve fiyatlandırma yapılabilmesi.

Telematik uygulamaları bunun en basit uygulaması olarak görüle-
bilir. Araçlara takılabilen ve lokasyon verisi, hava ve yol durumu ve-
risi ile kullanım istatistiklerinin birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan 
veri kümesi, hırsızlık dahil, araç yıpranmasına ve hileli, hatalı kulla-
nım tespitine kadar birçok alanda çözüm üretilmesini sağlamıştır. 
Bunun da ötesinde, günümüzde birçok araç üreticisinin araçlarına 
standart olarak taktığı gelişmiş telematik sistemleri ile karşı yön-
lerden gelen araçlar birbirleri ile iletişimi kurarak ilerideki hava ve 
yol şartlarını iletebilmekte ve sürücüyü uyararak ya alternatif yol-
ları kullanmasını veya gerekli önlemleri almasını önermektedir. Bu 
durum, sigortacılıkta “koruyucu ve önleyici yaklaşımların” gelişti-
rilmesi gibi farkı bir alanın daha ortaya çıkmasına ve hem sigorta 
şirketleri, hem tüketici ve hem de devletin kamu harcamalarının 
düşmesine neden olacak bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

Giyilebilir cihazlar ise gün geçtikçe ucuzlayan ve kullanımı yayılan 
saat, bileklik, yüzük, ayakkabı ve giysi gibi gündelik hayatta kul-
lanılabilen ve sağlığınızla ilgili verileri toplayarak sigorta şirketine 
aktaran ve yine “iyi kullanıcı” mantığıyla sağlık sigortası alanında 
ürün ve hizmet geliştirilmesini sağlayan teknolojilerdir. Bu sayede 

kişilerin basit sağlık verilerine anlık olarak ulaşmak mümkün ola-
bileceği gibi, kişinin sağlıklı kalmak için neler yaptığını ölçebilen ve 
sigorta primini iyileştirebilen ve böylece kişinin hem sağlık ve hem 
de maliyet anlamında hayatına pozitif katkı sağlayan uygulamala-
rı sunmak mümkün.

Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR)
İlk bakışta sigorta ile pek ilgisi yokmuş gibi görünen ve daha çok 
görselleştirme gibi algılanan bu iki kavramı sigorta teknolojilerin-
de sıkça kullanmak mümkün. Bunlardan ilki kişinin veya malının 
(tesisinin) maruz kalacağı risklerin neler olabileceği konusunda 
eğitim ve bilgilendirme yapmak. İkincisi ise, bu bilgilendirme so-
nucunda kişinin meydana gelebilecek bir hasar karşısında neler 
yapabileceğini veya nasıl aciz kalabileceğini yaşatmak ve sonunda 
bunu satış sürecinin ikna boyutuna getirmektir. Dolayısıyla bu tür 
ortamlarda yaratılan zengin simülasyonlar bireyin riskin boyutla-
rını görsel ve işitsel yoldan kişiye yaşatarak kolaylıkla algılamasını 
sağlamaktadır.

Drone Teknolojisi
Drone’lar günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. Drone’lar, 
yüksek çözünürlüklü bir kamera ile istenilen yükseklikten GPS yar-
dımı ile hassas görüntüleme, ölçümleme ve 3 boyutlu modelleme 
yapma imkanı sunmaktadır. Sigortacılıkta drone’lar genellikle ula-
şılması zor arazilerde riski belirlemek amacıyla keşif yapmak, çok 
büyük veya tehlikeli tesislerde (kimyasal ve nükleer tesis yangınları 
gibi) ve katastrofik doğa olayları sonrasında hasar tespiti ve eks-
pertiz hizmetlerinin gerçekleştirilmesi aşamasında kullanılmak-
tadır. Bu açıdan bakıldığında fiyatlandırma aşamasında ve hasar 
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sonrası tespit için kullanılması mümkündür.

Blockchain
Belki de sigortacılığı en derinden etkileyecek teknoloji Blockchain 
teknolojisi olacak. İşlemlerin, kayıtların, kimliklerin, sözleşmelerin 
ve paranın geçtiği her yerde “güven” ortamının sağlanması aşa-
masında Blockchain teknolojisini görmek mümkün. Blockchain 
sözleşmelerin dijital bir koda indirgendiği ve şeffaf ve paylaşılan 
bir veri tabanına kaydedildiği bir dünya oluşturuyor. Burada her 
bir sözleşme, süreç, görev ve ödemenin tanımlanabilen, doğrula-
nabilen, depolanabilen ve paylaşılabilen bir dijital kaydı ve imzası 
oluşturulabiliyor. İşte bu durum, aracıları ortadan kaldırıyor. Birey-
ler, kurumlar, makineler ve algoritmalar birbirleriyle kolaylıkla et-
kileşimde bulunabiliyor. Blockchain’in vadettiği en büyük potansi-
yel burada yatmakta.

Blockchain üzerinden gerçekleştirilen Akıllı Sözleşmeler (Smart 
Contracts) sektörde büyük değişim potansiyelini taşımakta. Söz-
leşmenin şartlarının gerçekleşmesi durumunda otomatik olarak 
tetiklenen ve devreye giren sözleşme, otomatik olarak hasar öde-
mesini gerçekleştirmektedir. Sigortacılık değer zincirinde yer alan 
tüm tarafların biraraya getirilmesi ile hasar süreçlerinin hızlandırıl-
ması, formların ve iletişim sürecinin azalması, manuel kontrollerin 
azalması ve mutabakat süreçlerinin hızlanması, sahteciliğin azal-
tılması sağlanmaktadır.

Günümüzde herkesin yakındığı olaylardan biri olan uçak gecikme-
si durumuna karşı Fransa’da Axa ve Fizzy isimli InsurTech startup, 
2 saatten fazla gecikme yaşanması durumunda devreye giren bir 

sigorta poliçesini “akıllı sözleşme” haline getirerek blockchain tek-
nolojisi ile müşterilerine sundular. Böylece gecikmenin yaşanması 
durumunda herhangi bir rapor düzenlemeksizin ödeme doğrudan 
müşterinin hesabına yapılmakta.

Sonuç

Finansal hizmetler alanında belki de teknolojiden en fazla yararla-
nabilecek sektör sigorta sektörü. Bu sayede müşteriyi daha iyi an-
lamak, kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetleri, tam da ihtiyaç anında 
özel fiyatlarla sunmak mümkün olmakta. Artık müşteriler dijital-
leşti ve sigorta şirketlerinden “klasik bir sigorta şirketi” olmalarını 
değil, kendileri ile birlikte yaşayan ve gündelik hayatlarının parçası 
olan bir danışman olmalarını istemekteler. Teknolojinin sunduğu 
olanaklarla müşteriyi daha iyi anlamak, daha yakın olmak ve bu 
sayede müşteri sadakatini artırmak mümkün. Burada önemli olan 
nasıl yapılacağının belirlenmesi ve buna uygun bir iş modelinin or-
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taya konmasıdır. Tabi ki bu da dijitalleşme anlamında stratejik bir 
yaklaşımı gerektirir.

Sigorta aslında bireyin sahip olduğu riskler kapsamında hayatın 
merkezinde olan bir ihtiyaç. Bu ihtiyacın teknoloji ile nasıl benim-
setileceği ve yönetileceği ise sigortacılık ekosisteminde bulunan 
tüm tarafların stratejik bakış açısıyla ve yaratıcı bir şekilde üretece-
ği çözümlerle gerçekleşecektir.

Günümüzde sigortacılık alanında çalışan birçok startup yaratıcı 
çözümler ile yeni iş modelleri geliştirmekte ve büyük şirketlere 
meydan okuyarak onların yapamadığı işleri yapabilmekte ve si-
gorta pastasından pay alabilmektedirler. Sigorta gibi bir alanda 
müşteri deneyimini kolaylaştırarak onların hayatına giren startup-
lar global ölçekte yatırım alarak büyümektedir.

Global ölçekte birçok sigorta ve reasürans şirketi kendi yaratıcı 
ve yenilikçi uygulamalarını test etmek amacıyla laboratuvarlarını 
kurmakta, bu alanda çalışan startuplarla işbirliği ve yatırım ola-
naklarını geliştirecek ekosistemleri yaratmaya çalışmakta, hatta 
şirkette çalışanların yaratıcı kapasitelerini harekete geçirecek Ku-
rumiçi Girişimcilik uygulamalarını ve genç girişimcilerin yaratıcı fi-
kirlerini denemelerini sağlayacak hackathon veya ideathon olarak 
isimlendirilen fikir maratonları düzenlemektedirler. Bunların dışın-
da, InsurTech alanında çalışan hızlandırma programları, bu alana 
yönelik yatırımlar yapan VC’ler ve kendi yatırım fonlarını kuran ve 
InsurTech startuplarına yatırım olanakları arayan sigorta ve reasü-
rans şirketleri (CVC) de bulunmakta.

Günümüzde Google gibi şirketler, uzayan yaşam süreleri içinde 
insanların daha kaliteli bir yaşam sürmesi için birçok girişimi des-
teklemekte, yatırım yapmakta. Yaşam süresinin uzaması sigorta 
sektörü açısından da birçok riski ve fırsatı beraberinde getirmekte. 
Akıllı şehirler, sürücüsüz araçlar, paylaşım ekonomisi, platformlar 
ve siber sigorta gibi inovatif yaklaşımları içeren kavramlar günü-
müzde sigortacılığın geleceğini şekillendiren kavramlar olarak ko-
nuşulmakta.

Dolayısıyla hazırlıklı olun veya olmayın, “gelecek” sigorta sektörü-
nün tüm oyuncuları için yeni bir dönemi getirecek.

SİGORTACILIK TEKNOLOJİLERİ KONUK YAZAR PROF. DR. SELİM YAZICI
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WealthTech

Wealthtech, yatırım yönetimi endüstrisini yavaş yavaş dönüştüren, 
dijital çözümler üreten yeni bir finansal teknoloji şirketi türüdür. 
Hem son yatırımcıları hem de onlara hizmet veren firmaları içerir. 
İşletmeden-tüketiciye (B2C) robo-danışmanlardan ve mikro-ya-

tırım platformlarından, aracı kurumlara, varlık yöneticileri ve da-
nışmanlar için yazılım sunan kurumlar arası (B2B) teknoloji sağla-
yıcılarına kadar bir dizi farklı operasyon ve kanalı kapsamaktadır. 
Wealthtech, geleneksel varlık yönetimi firmalarına bir alternatif 
sağlamak için yapay zeka ve büyük veri gibi en ileri teknolojilerin 
kullanılmasını ifade eder. 

Satış ve Ticaret

Muhtemelen hiçbir yerde finansal kriz sonrası düzenlemelerle tek-
nolojik yıkımın birleşiminin yatırım bankaları satış ve ticaret bö-
lümleri üzerinde olduğundan fazla etkisi yoktur.

Bugün, bankalar sadece müşterilerinden yapılan her işlem için bir 
komisyon talep ederek para kazanıyorlar. Bununla birlikte, finansal 
krizden önce, yatırım bankaları kendi paralarını kullanarak kendi 
ticaret stratejilerini uygulayabilir ve karlarını koruyabilirdi. 2009’da 
JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs ve Morgan 
Stanley tek başına işlemlerden yaklaşık 100 milyar dolar kazandı.

2014 yılında yürürlüğe giren Volcker Kuralı ile yatırım bankalarının 
ticari işlem yapmaları ve kendi sermayeleriyle bahis yapmaları ya-
saklandı.

Volcker Kuralı’nın geçişiyle aynı zamana denk gelen, dünyadaki 
çeşitli finansal düzenleyiciler yatırım gereksinimlerini artırarak ya-
tırım bankalarını işlem yapmaktan ziyade elde ettikleri sermaye 
oranını daha yüksek tutmaya zorladı.

Wealthtech anlaşmaları ve fonlar, 5 çeyreğin en
düşüğü 421 milyon dolar değerinde 35 anlaşma 

57 53

45

56

35

970.7 $ 589.3 $ 494.1 $ 768.2 $ 421.1 $

2018
2. Çeyrek

2018
3. Çeyrek

2018
4. Çeyrek

2019
1. Çeyrek

2019
2. Çeyrek

Risk sermayesi destekli küresel wealthtech anlaşmaları ve 
finansman eğilimleri, 2018 2. çeyrek – 2019 2. çeyrek 
(Milyon $)

Kaynak CB Insights
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Sonuç, ticaret dünyasının en büyük yatırım bankalarından kanti-
tatif güdümlü fonlara ve yatırımcıların daha fazla risk alabileceği, 
daha az ele geçirilmiş bir düzenleme ortamından yararlanabile-
ceği ve daha yüksek getiri sağlayabileceği diğer firmalara meta-
laştırılması ve yeniden başlatılması olmuştur. Yatırım bankaları 
aynı şekilde yanıt vererek, alım satım fonksiyonunun parçalarını 
otomatikleştirmek ve kar marjlarını mümkün olduğunca ellerinde 
tutmak için teknolojiye yatırım yaptılar.

Robo-Danışmanlar
Robo-danışmanlar, ucuz tavsiye arayan perakende yatırımcılar 
için önemli bir atılımdır. Bu platformlar, tavsiyeyi daha erişilebilir 

ve daha az maliyetli hale getirerek, hesap minimumlarını ve da-
nışmanlık ücretlerini düşüren ölçek ekonomileri oluşturmak için 
teknolojiden yararlanmaktadır. Finans yönetiminin denenmiş ve 
test edilmiş, kurumsal dereceli, varlık yönetim tekniklerinden fay-
dalanamayacak olanlara imkan tanıyarak, varlık yönetimine de-
mokratik erişim hakkı sunar.

Bu platformlar, müşterileri bir yaş, gelir, risk profilleri ve getiri he-
defleri yelpazesine toplamak için standartlaştırılmış anketler kul-
lanma eğilimindedir. Ayrıca, 7/24 otomatik destek, vergi avantajlı 
yeniden dengeleme ve bazı durumlarda danışmanlara erişim sağ-
layabilirler. “Tavsiyenin” düzenleyici tanımına çok azının eşleştiği 

Danışman teknoloji (advisor tech) girişimleri, özelleştirilebilir UI / UX ürün paketi ile finansal planlamayı hedefliyor

2019 2. Çeyrek fonlaması: 
7,5 milyon dolar, Seri A

Odak
Bir dizi self servis aracıyla çok varlıklı portföy 
tasarımı ve analitiği

Yatırımcılar
Illuminate Ventures, 8VC, CreditEase, Fintech Fund

2019 2. Çeyrek fonlaması: 
7,96 milyon dolar, Seri B

Odak
Bankalar, kredi birlikleri ve danışmanlar için beyaz 
etiketli varlık yönetimi paketi

Yatırımcılar
Operative Capital, Sorenson Ventures

2019 2. Çeyrek fonlaması: 
30 milyon dolar, Seri B

Odak
Çeşitli entegrasyonlara sahip RIA'lar ve 
uygulayıcılar için emeklilik yatırımları ve 
planlaması

Yatırımcılar
Primary Venture Partners, BNY Mellon, FinTech 
Collective, Point72 Ventures, Nationwide Ventures, 
Allianz Life Ventures, Franklin Resources, Goldman 
Sachs PSI

Kaynak CB Insights
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ve tam otomasyonun uzun bir süre olamayacağı söylense de bu 
platformlar yine de yatırımcı fonları üzerinde isteğe bağlı bir kont-
role sahiptir.

Robo-Emeklilik
Robo-danışmanlardan farklı olarak robo-emeklilik, emeklilik ta-
sarruf hesaplarını hedefleyen varlık yönetimi hizmetlerini içerir. 
Amaç, bireylerin yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmelerin tasar-
ruf planlarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olmaktır.

Mikro Yatırım
Mikro yatırım platformları, kullanıcıların komisyon ödemek zorun-
da kalmadan düzenli olarak az miktarda para yatırmalarını sağlar. 
Buradaki fikir, parasal fedakarlık gerektirmeyen düzenli yatırımlar 
yaparak yıllar içinde büyük tasarruflar sağlamaktır.

Sosyal Yatırım
Dijital aracılık alanında popüler olan bir yöntem, sosyal ağ yatırı-
mıdır; tıpkı Facebook’ta takip ettiğiniz gibi, ticaret ağınızdaki takip 
ettiğiniz insanların yatırımlarını görmenizi sağlar.

M&AaaS (Birleşme ve Satın Alma) 

Hem şirketlerin hem de bankaların birleşme ve satın alma işlem-
lerini tamamlamalarına yardımcı olmak için inşa edilen yeni tek-
nolojik yetenekler, büyük ve küçük şirketlerin neden giderek daha 
çok “DIY” (kendi kendine yap) metoduna geçtiğini gösteriyor.

Bloomberg’in “M&A için Tinder” olarak adlandırdığı Axial Networks, 

girişimleri potansiyel alıcılarla bir araya getiren bir platform. Şir-
ket, 2018’de, 2010’daki lansmanından bu yana 25 milyar dolarlık 
anlaşmayı kolaylaştırdığını söyledi.

Bu araç iki ana avantaj sunar:

Hisse Senetleri Araştırması
Avrupa Komisyonu’nun 2018’de yürürlüğe giren Finansal Araçlar 
Yönergesi II’ne göre (MiFID II), büyük yatırım bankalarının bu ge-
leneksel işlevini eski haline getirmesi neredeyse imkânsız. MiFID 
II, yatırım bankalarını araştırmalarını ayrı bir ürün olarak fiyatlan-
dırmaya ve satmaya zorladı ve ticaretin yürütülmesiyle ilgili araş-
tırmaların birleştirilmesini yasakladı. Bu, dünyadaki yatırım ban-
kalarının müşterileri arasında ilgili araştırmanın değerinin yeniden 
sorgulanmasını ve birçoğunun onsuz gidebileceğine karar verme-
sini tetikledi. 

Ayrıca, bilgisayarların insan iletişimini analiz etmelerine yardımcı 
olan doğal dil işleme gibi yeni teknolojiler, araştırma raporlarının 
yazılmasını otomatikleştirmek için daha etkili araçlar sunmakta. 
Bu teknolojilerden bazıları aslında sorumlu kişiler tarafından ge-
liştirilmiş veya beyaz etiketli olmakla birlikte, yatırım bankalarının 
tarihi işlevlerini daha da azaltmak için başka bir fırsat sunan küçük 
şirketler tarafından da kullanılıyor.

1 Sadece bir bankanın ağı ile sınırlı olmayan, daha 
büyük bir potansiyel alıcı havuzu

2 Çok daha ucuzdur.

VARLIK YÖNETİMİ
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Lendtech

Borç veren şirketler, öncelikli olarak kredilendirmeyi değerlendir-

mek için makine öğrenim teknolojilerini ve algoritmalarını kullan-

maktadır. Bu alan, eşler arası (peer-to-peer - P2P) kredilendirme 

platformlarının yanı sıra, sigorta ve borç verme platformlarını da 

içermektedir. Yeni kiralama (leasing) çözümleri de Lendtech alanı 

içinde yer almaktadır. 

Birçok bankanın puanlama modelleri belirli ürünler veya segment-

ler için uygun değildir ve daha da önemlisi, bu modeller öncelikli 

olarak perakende / özel sektörler için tasarlanmaktadır ve bunlara 

odaklanmaktadır. Öğrenciler ve mikro, küçük ve orta ölçekli işlet-

meler (KOBİ’ler) gibi arzu edilen pazarları ise dışarıda bırakmak-

tadırlar. Ayrıca, birçok banka kredi notuna, makine öğrenimi gibi 

uyarlanabilir teknolojileri dahil etmek zorundadır. Bunun aksine, 

birçok fintech, güvenilirliği değerlendirmek ve sürekli riskle ilgili 

Fintech Firmaları, Çalışanların Borcunu Hafifletmek ve Önlemek İçin Maaşlarını Çözüyor

54

Bordro EsnekliğiKredi Servisi Vergi Öncesi Harcama

Maaş Avansı

Kazanılan Gelir Faydaları Öğrenci Kredisi Ödemesi

Otomatik Ödeme Finansal Sağlık

PTO Borçlanması
Finansal Okuryazarlık

B2C Maaş Avansı

Kaynak CB Insights
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B2C maaş günü avans uygulamaları maaş günü kredisine alternatif olarak
veya fazla mesai ücretlerine tabi olarak ortaya çıkmaktadır

2019 2. Çeyrek fonlaması: 
110 milyon dolar, Borç-II

Yatırımcılar
Victory Park Capital, NYCA JP Morgan Partners, 
CreditEase Fintech

İş modeli
Maaş ödemesi başına faizsiz olarak 100 $ almak 
için ayda 1 dolar ücret alır.

Müşteri tabanı
3,5 kullanıcı, Google Play’de 1 milyondan fazla 
indirme

2019 2. Çeyrek fonlaması
Açıklanmayan Seri A

Değerleme: 
150 milyon dolar

Yatırımcılar
Lightspeed, NYCA Partners, Canaan Partners, DCM Venturest

İş modeli
Kredi çeki veya faizsiz olarak bir seferde 250 $ almak için 
aylık 10 ABD Doları tutarında ücret alınmaktadır.

Müşteri tabanı
300.000’den fazla üye, Google Play’de 100.000’den fazla 
indirme

2019 2. Çeyrek fonlaması
10,5 milyon dolar, Seri A

Yatırımcılar
Canvas Ventures, Unlock Venture Partners

İş modeli
100 $'dan 500 $'a kadar %15’ten başlayan 
oranlarda değişmektedir.

Müşteri tabanı
50.000’den fazla kredi, Google Play’de 100.000’den 
fazla indirme

Kaynak CB Insights
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bilgileri işlemek için büyük veri, yapay zeka ve alışılmamış bilgilere 

(ör. ağ kalitesi) dayanan dosyalanabilir ve kapsamlı skorlama al-

goritmaları geliştirmiştir.

Borç verme ve yatırım: Fintech çözümleri, borç verme alanı-

nı dönüştürme potansiyeline sahiptir. Bunun bir yolu, büyük bir 

yatırımcı grubundan dış finansmanın artırılmasını gerektiren kitle 

fonlaması yoluyla olmaktadır. Yatırımcılar yatırımlarla etkileşime 

girebilir ve fikirlerini kitle fonlaması platformunda görebilirler. Fi-

nansman, ödül veya bağış, borç veya öz kaynak şeklinde alınabilir. 

Borç verme kitlesel fonlaması, eşler arası borç vermeye yakındır. 

Eşler arası kredi verme, bankalardan kredi indirimi yapılan küçük 

ve orta ölçekli işletmeler için finansmana erişimi geliştirme potan-

siyeline sahiptir. Bir finansal kurum tarafından bilanço bazlı aracı-

lık olmadan bireylerin yanı sıra işletmelerin de akranlarından çev-

rimiçi olarak borç almalarına olanak sağlayan bir borç finansmanı 

türüdür.

Ticaret Finansmanı: Fatura ticareti, fintech uygulamalarının yeni 

ortaya çıkan alanıdır. Geciken ödemeler nedeniyle sık sık işletme 

sermayesi ve nakit akışı ile mücadele eden KOBİ’lere yardımcı ol-

maktadır. Son zamanlarda ortaya çıkan fintech şirketleri, bu tür 

KOBİ’lere faturalarını veya diğer alacaklarını işletme sermayesi in-

dirimi ile satmaları için platformlar sağlamaktadır.

Çalışan kredileri: Son dönemde özellikle maaş ödemeleri etra-

fında bir kredi ekosistemi oluşmakta. Bunun temel nedeni çalışan-

ların, bizzat işverenleri tarafından kredilendirilmeleri, işsiz kalma 

riskini işverenin insiyatifine bırakılmasını sağlayarak, sadece temel 

kredi istihbaratına ve sosyal skor gibi yan verilerle de destekleye-

rek, kredibilitesi daha düşük bir grubun hızlı ve pratik borç paraya 

ulaşmasını sağlamaktadır. 

Ön Ödeme
Kredilerde bir başka yöntem de nakit akış verisine ulaşılmasına 

dayalı olarak verilen kredilerdir. Müşterinin yaşam döngüsünde, 

yanında yer alan girişimler, girişimlerin ödemelerini ve işlemlerini 

takip edebilmekte, erişebilir hale geldikleri nakiti önden vererek 

bir nevi kredi açmaktadırlar.

KREDİ TEKNOLOJİLERİ
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RegTech

“RegTech” olarak da bilinen düzenleyici teknoloji (regulatory tech-

nology), finansal hizmetler endüstrisinde düzenleyici süreçleri ge-

liştirmek için bilgi teknolojisini kullanan yeni bir alandır. Bu alan, 

düzenleyici izleme, raporlama ve uyum konusuna özel bir vurgu 

yapar ve finans sektöründen faydalanır. 

RegTech’in amacı, şeffaflığın yanı sıra tutarlılığı artırmak ve düzen-

leyici süreçleri standartlaştırmak, belirsiz düzenlemelerin sağlam 

yorumlarını sunmak ve böylece daha düşük maliyetle daha yük-

sek seviyelerde kalite sağlamaktır. 

Mevzuat Sandbox’ları

Düzenleyici sandbox’lar, yenilikçi bir düzenleyici girişim olarak ge-

niş çapta kabul edilmiştir. Temelde, belirli hizmetleri ve gözetimine 

tabi olarak, finansal hizmetleri ve iş modellerini gerçek müşteriler-

le test eden resmi programlardır. Tematik sandbox’lar da dahil ol-

mak üzere, finansal katılımı ilerleten, pazar gelişimini teşvik etme 

amaçlı özel birimler başlatılmıştır. Sandbox’lar düzenleyicilerin 

FinTech’i daha iyi anlamalarına ve kapsayıcı FinTech’i destekleyen 

kanıta dayalı düzenlemeler geliştirmelerine yardımcı olabilir.

İngiltere’deki FCA ve takip eden bir çok farklı ülkedeki regülatörler 

sandbox yaklaşımını izlediler. Bununla birlikte Almanya ve Fransa 

gibi ülkeler sandbox ile sadece seçilen girişimlere şans tanımanın 

fırsat eşitliği ilkesiyle örtüşmediğini değerlendirmektedirler. 

BaFin, FinTech’ler hakkındaki daha geniş tartışmalarda, kavramın 

diğer yargı alanlarında ne kadar popüler olduğuna bakılmaksızın, 

yasal bir sandbox fikrini reddetmişti. BaFin’in yaklaşımı şaşırtıcı 

olsa da, FCA gibi diğer yetkililerin aksine Alman düzenleyicinin 

kurulumundaki farkı anlamak önemlidir. Yasal bir bakış açısına 

göre, bu sonuçta aynı zamanda tutarlı bir durumdur. Bafin’in, mali 

düzenleme kanununun zorunlu gerekliliklerine istisnalar yapma 

yetkisi yoktur. Ayrıca, yasama organı tarafından bireysel teşebbüs-

lerin tanıtımına izin verilmemiştir.

Regtech Fonksiyonları

RegTech’ler, yapısal ya da yapılandırılmamış verileri, uyumluluk ya 

da gözetim süreçlerini otomatikleştirmek için bilgi düzenleyicile-

rine ya da hem düzenleyiciler için hem de düzenlemeleri için an-

lamlı olan karar kuralları ile eşleştirmek için gereken bir teknoloji 

kullanımını içerir.

1. Sermaye ve likidite raporlaması, RRP ve stres testi için ge-
rekli olan risk veri toplamı, yüksek kaliteli yapılandırılmış verilerin 
finansal gruptan toplanması anlamına gelir. Tanımlayıcı sorunlar 
barındırır ve uyumsuz ve güncel olmayan BT sistemlerinin kullanı-
mı ile karmaşıklık içerir.

2. Stres testi ve risk yönetimi için gerektiği şekilde modelleme, 
senaryo analizi ve öngörme, dahil edilmesi gereken çok çeşitli 
riskler, senaryolar, değişkenler ve metodolojik çeşitlilik nedeniyle, 
hesaplama gücü, emek ve entelektüel kapasite açısından giderek 
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Yetki alanlarına göre regülasyona ilişkin sandbox girişim örnekleri

Haziran 2019 itibariyle faaliyette bulunan sandbox’lar:

Abu Dabi, Avustralya, Bahreyn, Brunei, Kanada, 
Kolombiya, İrlanda, Man Adası, Japonya, Jersey, 
Kazakistan, Kenya, Kuveyt, Litvanya, Malezya, 
Meksika, Mozambik, Sırbistan, Rusya, Suudi 
Arabistan, Güney Kore, Tayvan, Tayland, Uganda, 
İngiltere, ABD, Vanuatu, Zimbabve

Bir Sandbox, işletme kararı zaten alınmışsa ancak henüz operasyonel değilse, 'Gelecek' olarak kabul edilir. Henüz resmi bir karar açıklanmadıysa 'Önerilen' durumundadır.

Gelecek sandbox'lar:

Avusturya, Brezilya, Şili, Kongo, Estonya, Fiji, Malta, 
Moritanya, Nijerya, Norveç, Katar, Tacikistan, 
Romanya, İspanya

Önerilen sandbox'lar:

Bulgaristan, Çin, Gine, Hindistan, İtalya, 
Madagaskar, Fas, Papua Yeni Gine, Paraguay, 
Peru, Portekiz, Ruanda, Samoa, Güney Afrika, 
Tanzanya, Trinidad ve Tobago

Kaynak The Global RegTech Industry Benchmark Report  - Cambridge Center for Alternative Finance

REGÜLASYON TEKNOLOJİLERİ
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daha karmaşık hale geliyor.

3. Ödeme işlemlerini izlemedeki (özellikle gerçek zamanlı ola-
rak) tıkanıklık, ödeme sistemleri tarafından ortaya konan işlem 
meta verilerinin düşük kaliteli olması ve büyük uyumsuzluğudur. 
Bu, kara para aklama ve terör finansmanını tanımak için işlem 
meta verilerinin otomatik olarak yorumlanmasını zorlaştırmakta-
dır.

4. Müşterilerinizin ve tüzel kişilerin tanımlanması, müşte-
rinizle ilgili düzenlemelerin gerektirdiği şekilde, parmak izi ve iris 
taraması, blok zinciri kimliği vb. otomatik tanımlama çözümlerinin 
kullanılmasıyla daha verimli hale gelebilir.

5. Bir finansal kurumun iç kültürünü ve davranışını izlemek 
ve müşteriyi koruma süreçlerine uymak, genellikle e-postalar ve 
sözlü ifadeler gibi davranışı ileten kalitatif bilgilerin analizini ge-
rektirir. Bu kaynakların otomatik olarak yorumlanması, ticaretin 
verimliliğinde büyük atılımlar sağlayacaktır.

6. Finansal piyasalarda alım satım yapmak, katılımcıların marj 
hesaplaması, alım satım mekanı seçimi, merkezi karşı taraf seçimi 
ve bir işlemin kurumlarının üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi 
gibi bir dizi düzenleyici görev yürütülmesini gerektirir. Bu görevleri 
otomatikleştirmek uyumu sağlayacak ve ticaretin hızını ve verim-
liliğini artıracaktır.

7. Bir finansal kuruma uygulanan yeni düzenlemeleri belirle-
mek, sonuçlarını yorumlamak ve farklı uyumluluk yükümlülük-

lerini organizasyon genelinde sorumlu birimlere tahsis etmek, şu 
anda düzenlemelerin otomatik yorumlanmasıyla geliştirilebilecek 
emek yoğun ve karmaşık bir süreçtir.

RegTech neden önem kazanıyor?

Uyumluluk maliyeti (veya uyumsuzluk) finansal sektörde kesin bir 
şekilde belirlidir: Firmaların gelirlerinin yaklaşık %4'ünü yönet-
meliklere uyum için harcadıkları bildirilmektedir (Duff ve Phelps 
2018). Ekonomideki tahminlerin derlenmesi daha zordur, ancak 
Amerika Birleşik Devletleri Ekonomi Danışmanları Konseyi, yö-
netmeliğin doğrudan ve dolaylı maliyetlerini %12 olarak tahmin 
etmiştir. 2012’de ABD GSYİH’sı, Birleşik Krallık’taki düzenleme sto-
kunun maliyet tahminleri tarihsel olarak GSYİH’nın %10’unu geç-
miştir.

Düzenleyicilerin, yeni iş modellerini desteklemeye yardımcı olacak 
ve finansal düzenlemenin işlevsel bir perspektifini etkileyebilecek 
düzenleyici mekanizmalar geliştirmeleri gerekir. Bunlar, inovasyo-
nun erken aşamaları olduğundan, tam teşekküllü düzenlemeler 
yerine, düzenleyiciler piyasa başarısızlıklarını belgelendirmeye ve 
anlamaya ve potansiyel düzenleyici yanıtları dikkatle değerlendir-
meye odaklanmalıdır.
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Regülasyon
Teklonojilerinin

Yetenekleri

Siber / Kurumsal Bilgi Güvenliği

Yetenekler: IS program yönetimi - IS 
güvenlik metrikleri - Tehdit ve güvenlik 
açığı yönetimi / değerlendirmeleri

Çözümler: RiskIQ - RADAR

Kara para aklamayı önleme / 
müşterinizi tanıma 

Yetenekler: Müşterilerin / çalışanların 
kimliğini doğrulama - Mali suçların sürekli 
izlenmesi - Kimlik bilgilerini saklama, 
koruma ve sağlama

Çözümler: Güvenli Bankacılık Sistemleri - 
RSA Archer GRC - Dijital Muhakeme

Satıcı risk yönetimi 

Yetenekler: Satıcı risk yönetimi yönetişim 
programı - Koruma / risk 
değerlendirmeleri - Satıcı sorunları 
yönetimi

Çözümler: Yaygın - İşlem Birliği

İş sürekliliği / esnekliği 

Yetenekler: Ticari etki analizi / 
değerlendirmeleri - İş sürekliliği / felaket 
kurtarma planı yönetimi - Kriz yönetimi

Çözümler: RSA Archer GRC

Kurumsal / operasyonel /
BT risk yönetimi 

Yetenekler: Yönetim Kurulu raporlaması - 
Kurumsal risk ve kontrol 
değerlendirmeleri -Operasyonel risk 
ölçümü

Çözümler: QRM - IBM OpenPages

Raporlama ve veri analizi

Yetenekler: Rapor otomasyon araçları - 
Finansal raporlama için web tabanlı akış - 
Analitik doğrulama ve modelleme yazılımı 
– Yapay Zeka özellikli analitik araçları

Çözümler: Moody's Analytics – SAS – 
AxiomSL- Wolters Kluwer

Piyasa / kredi / likidite riski

Yetenekler: Sermaye dağılımı - Sermaye 
şe�aflığı - Kantitatif modelleme - Stres 
testi- Nakit akışı projeksiyonları - Ülke riski 
- Risk değerlendirmesi

Çözümler: AYASDI - FINCAD

Uzlaşmalar ve kontroller

Yetenekler: Muhasebe mutabakatı - Hesap 
mutabakatları – Yevimiye de�eri giriş 
yönetimi

Çözümler: BlackLine

Yetenekler: Sarbanes-Oxley'ye yönelik iç 
kontrol yönetimi - Düzenleyici 
gereklilikleri yönetme ve izleme - Uyum 
faaliyetlerini kolaylaştırma

Çözümler: ComplyGlobal - MetricStream

Uyum / SOX

Yetenekler: Konfigürasyon yönetimi - Olay 
ve problem yönetimi - IS işlemleri - 
Uygulama güvenliği

Çözümler: Oracle - ServiceNow

Yetenekler: Yasal ve düzenleyici şartlar - 
Politika, standartlar ve prosedürlerin 
izlenmesi ve yönetimi - Politika yönetimi 
metrikleri

Çözümler: MetricStream - AQMetrics

Düzenleyici envanter, politikalar 
ve standartlar yönetimi

Yetenekler: Bilgi ve varlık envanteri - Bilgi 
ve varlık sınıflandırması ve profili - Bilgi ve 
varlık takibi

Çözümler: Moody's Analytics - ServiceNow

Bilgi ve varlık yönetimiUyum / SOX BT operasyonları

Ek regülasyon teknolojilerinin yetenekleri ve çözümleri
EY Horizon Scanner'a (16.000'den fazla FinTech firmasının global veritabanı) dayanarak, 1.300'den fazla şirket kendini RegTech olarak tanımladı. Bu alan sürekli evrim geçiriyor, 
hızla değişiyor ve önümüzdeki birkaç yıl içinde gelişmeye devam edecek. Düzenleyici uyumluluk yetenekleri arasında çeşitli RegTech çözümlerinin örnekleri aşağıdadır.

Kaynak EY regulatory technology (RegTech) brief 2019
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Regtech Girişimlerinin Ülke Bazında Dağılımları

Yargı alanında konumlanmış örneklerin %’si

Yargı alanında aktif olan örneklerin %’si

FRANSA
%2

%17

ALMANYA
%3

%16

JAPONYA
%4

%9

SİNGAPUR
%4

%23

AVUSTRALYA
%5

%23

İRLANDA
%6

%11

İSVİÇRE
%7

%18

LÜKSEMBURG
%8

%12

ABD
%17

%46

İNGİLTERE
%25

%63

RegTech'in Uygulanmasının ve RegTech Pazarının
Gelişmesinin Önündeki Engeller

Veri kullanımı ve yeni teknolojilerle 
ilgili yasal kısıtlamalar

Veri standardizasyonu 
eksikliği 

Finansal kurumlarda yeni BT 
çözümlerinin uygulanması 

için yasal son tarihler

Eski düzenleyici portallar ve 
bazı düzenleyiciler tarafından 

kullanılan yöntemler

Henüz bitmemiş 
düzenleyici gündemden 
kaynaklanan belirsizlik

Düzenleyici uzmanları, yazılım 
geliştiricileri ve finansal kurumları bir 

araya getiren ağ eksikliği

Regtech pazarının
ön aşaması

Kaynak CCAF Global RegTech Industry Benchmark Survey 2019Kaynak Institiute of International Finance - regtech in financial services
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Türkiye Fintech 
Sektöründe Açık Bankacılık 
ve Diğer Gelişmelerle 
Uyum Çalışmaları
Temmuz 2019’da onaylanan On Birinci Kalkınma Planı kapsamın-
da Fintech sektörü özelinde dünyadaki Açık Bankacılık ve diğer 
eğilimleri yakalamayı amaçlayan önemli politika ve tedbirlerin ha-
yata geçirilmesi hedeflenmekteydi. Bu hedefler arasında;
 
> Açık bankacılık hukuki altyapısını güçlendirmek amacıyla Av-
rupa Birliği Ödeme Hizmetleri Direktifi 2 ile mevzuat uyumunun 
sağlanması, 
> Ekonomik aktörlerin elindeki dijital verilerin, ticari sır ve mah-
remiyet ilkeleri çerçevesinde, mümkün olan en geniş ölçekte pay-
laşılabilirliğine yönelik yöntem ve mekanizmalar incelenerek buna 
ilişkin öneriler geliştirilmesi,
> Yenilikçi projelerin finansmanı için kitle fonlaması gibi modern 
ve yeni nesil finansman modelleri ülkemiz sermaye piyasalarına 
kazandırılması, 
> Dijital Kimlik kullanımının ve Müşteri Tanı süreçlerinin kolay-
laştırılması için gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması, 

Kimdir?

İletişim

Av. Yaşar K. Canpolat finans teknolojileri, bilgi teknolo-
jileri ve fikri mülkiyet hukuku alanlarında çalışmaktadır. 
Türkiye’nin önde gelen bürolarından birisinde Fikri Mül-
kiyet alanında kariyerine başlayan Canpolat, global mar-
kaların marka portföylerini yönettikten sonra devamında 
Bankalararası Kart Merkezi’nde Kişisel Verilerin Korunma-
sı, finans teknolojileri ve yıkıcı teknolojiler üzerine çalış-
malarda bulunmuş ve yakın zamanda Canpolat Legal’i 
kurmuştur.  

Av.Yaşar K. Canpolat, Uluslararası Mahremiyet Profesyo-
nelleri Derneği (IAPP) ve Uluslararası Fikri Mülkiyet Hakla-
rı Koruma Derneği (AIPPI) derneği üyesi olup bu alanlara 
ilişkin içerikler üretmektedir. 

www.canpolatlegal.com

Av. Yaşar K. Canpolat 
Canpolat Legal, Avukat 
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olacaktır.  

Kanun değişikliği çerçevesinde 2020 yılının Ocak ayında yürürlüğe 
girecek değişiklikleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür; 

T.C. Merkez Bankası’nın Ödemeler Alanındaki Tek Düzenleyici 
ve Denetleyici Kurum Olması

Kanun Değişikliği ile ödeme hizmet sağlayıcıları ve elektronik para 
kuruluşları üzerindeki düzenleme ve denetleme yetkisi, bu kuru-
luşların dış hizmet sağlayıcılarını gözetleme yetkisini de kapsa-
yacak şekilde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan 
(“BDDK”) T.C. Merkez Bankası’na (“TCMB”) devredilmiştir. 

Bunun yanında banka ve kredi kartlarına ilişkin takas ve mahsup-
laşma faaliyetleri de tamamen BDDK’nın yetki alanından çıkartıl-
mış ve TCMB ödemeler alanındaki tek düzenleyici ve denetleyici 
kurum haline gelmiştir. 

> Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurul-
ması, ve,
> Fintech ekosisteminin ülkemizde gelişmesine yönelik yol hari-
tası oluşturulacak ve uygulamaya dair koordinasyon tek bir kamu 
kurumu tarafından sağlanması yer almaktaydı.

Bu politika tedbirlerin birçoğunu adresleyen ve özellikle ödeme-
ler alanında önemli yapısal değişiklikler içeren kanun   değişikliği 
2019 yılının Kasım ayında hızlıca yasalaştı ve 2020 yılının Türkiye 
fintech sektörü bakımından hareketli geçeceğinin sinyalini verdi. 
Başta 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, 
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun 
olmak üzere diğer bazı düzenlemelerde değişiklik yapılmasını ön-
gören bu kanun değişikliği ile getirilen yenilikler 01.01.2020 yılın-
dan itibaren yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla 2020 yılında 

> Türkiye fintech ekosistemini ciddi nitelikte yapısal değişiklikle-
rin beklediğini, 
> Ödemeler alanında ürün çeşitliliğinin artacağını ve dolayısıy-
la yeni iş modellerinin doğması ile beraber fintech pazarına yeni 
oyuncuların gireceğini, 
> Bankalar ve fintech kuruluşlarının eskisine oranla daha fazla 
işbirliği yapacağını,
> Fintech kuruluşlarının çevik yapısının ödemeler sektörüne di-
namizm getireceğini söylemek mümkündür. 

Tüm bu gelişmelerin nihai sonucu ise elektronik ödemeler sek-
törü özelinde rekabetin artması ve bu durumun son tüketicilere 
finansal hizmet çeşitliliği ve maliyet anlamında avantaj yaratması 
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bu detayları düzenleme konusunda TCMB yetkili kurum kılınmıştır. 
Dolayısıyla Açık Bankacılık’ın bir inisiyatiften zorunluluk haline ge-
tirilmesi noktasında TCMB’nin önümüzdeki dönemde çıkartacağı 
düzenlemeler belirleyici olacaktır. 

Belirtmek gerekir ki, yeni tanımlanan açık bankacılık hizmetlerini 
halihazırda sunmakta olan kuruluşların TCMB tarafından çıkartıla-
cak yönetmeliklerden itibaren bir yıl içerisinde hizmetlerin sunu-
muna ilişkin gerekli faaliyet izinlerini almaları gerecektir. 
 
Ödeme Hizmetlerinin Kapsamının Pazaryerleri ve Kapalı 
Devre Sistemleri Kapsayacak Şekilde Genişletilmesi 

Yapılan Kanun Değişikliği ile beraber ödemeler alanında toplam 
büyüklük veya etki alanı açısından TCMB tarafından belirlenecek 
seviyeye ulaşan işlem ve hizmetlerin Ödeme Hizmeti kapsamına 
alınmasının önü açılmıştır. Bu bağlamda sınırlı ağ istisnasından 
faydalanan yemek kartları veya ulaşım kartları gibi kapalı devre 
kullanılan ödeme araçlarına ilişkin işlemlerin ve ticari temsilci is-
tisnasından faydalanan pazaryerlerinin yürüttüğü ödemelerin de 
toplam büyüklük ve etki alanı açısından belirli kriterlere ulaştığın-
da ödeme hizmeti olarak tanımlanabileceği özellikle düzenlen-
miştir. 

Dolayısıyla yeni iş modellerinin veya halihazırda herhangi bir lisan-
sa ihtiyaç duymayan pazaryerlerinin, kapalı devre ödeme işlemleri 
sunan kuruluşların TCMB tarafından belirlenecek seviyeleri aştı-
ğında lisans alması ya da mevcut ödeme hizmeti sağlayıcılarının 
sunduğu çözümlerden faydalanması gerekebilecektir. 

Ödeme Hizmetleri Direktifi 2 (PSD2) ile Uyumlu Açık 
Bankacılık Ürünlerinin Tanımlanması

Açık Bankacılık ürünleri olan ve PSD2’de de yer alan “Ödeme Emri 
Başlatma” (PISP) ve “Hesap Bilgileri Sağlama” (AISP) hizmetleri 
“Özellik gösteren ödeme Hizmetleri” başlığı altında Ödeme Hiz-
meti olarak tanımlanmıştır. Herhangi bir zamanda fon tutmayan 
ancak kişisel finans yönetimi, kredi kartı sahibi olmayanların in-
ternet üzerinden alışveriş yapabilmesi gibi pratik sonuçları olması 
öngörülen bu hizmetlerin fintechler tarafından sunulması ile farklı 
kullanıcı deneyimleri ve kullanıcı lehine çeşitli katma değerler sağ-
laması beklenmektedir. 

Bu hizmetlerin verilebilmesi için bankaların ve ödeme kuruşları-
nın sunacağı servislerdeki teknik gereklilikler (API, webservis vb.) 
ve zorunluluklara dair henüz bir düzenleme yapılmamış olsa da, 
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ke edilmesi yükümlülüğü kaldırılmıştır, 
> Ödeme Kuruluşlarının kredi vermesi yasaklanmakla beraber 
ödeme hizmetleri ile ilgili olarak yürütülen faaliyetlerin kredi ver-
me faaliyeti kapsamına girip girmediği konusunda TCMB’ye yönet-
melik çıkartma yetkisi verilmiştir, 
> TCMB’ye, ödemeler alanının gelişimini olumsuz etkileyebile-
cek nitelikte durum ve uygulamaların bulunduğunu tespit etmesi 
durumunda ödeme hizmeti sağlayıcılarının taraf olduğu hukuki 
ilişkilerde uyması gereken usul ve esasları belirleme ve bu alanda 
çalışma komitesi kurma yetkisi verilmiştir. 

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’nin 
Kurulması 

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kendi aralarındaki müş-
terek ihtiyaçlarının karşılanmasını, mesleğin genel faaliyetlere 
uygun olarak gelişmesinin sağlanmasını ve ödemeler sektöründe 
Fintechlerin pozisyonları somutlaştırmak amacıyla kamu kurumu 
niteliğinde meslek kuruluşu olarak Türkiye Ödeme ve Elektronik 
Para Kuruluşları Birliği’nin (“Birlik”) kurulmasına karar verilmiştir.   

Üyelerine idari para cezası verme yetkisi de tanınan Birliğe, tüm 
ödeme ve elektronik para kuruluşlarının üye olması zorunludur. 

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının İş Yapış Biçimlerine 
Dair Düzenlemeler

Kanun değişikliği ile beraber ödeme ve elektronik para kuruluş-
larının iş süreçleri ve modellerine etki edecek önemli bir takım 
değişiklikler de getirilmiştir. Bir çoğunun detayı TCMB tarafından 
çıkartılacak ikincil mevzuatlarla belirlenecek olsa da, temel deği-
şiklikleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür; 

> TCMB, ödeme kuruluşlarının sunduğu hizmetlerin karşılığı 
olarak işlemin taraflarından aldığı ücret, masraf ve komisyon ve 
diğer menfaatlerin niteliğini, miktarını ve oranını tespit etmeye 
yetkili kılınmıştır,
> TCMB’ye ödeme ve elektronik para kuruluşlarına teminat bu-
lundurma yükümlülüğü getirme yetkisi tanınmıştır, 
> Elektronik para kuruluşlarının bankalara yatırdığı fonların blo-
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APIs
Bir Uygulama Programı Arabirimi (API), yazılım programlarının bir-
birleriyle iletişim kurmasını sağlayan koddur. API’ler veri çekmek 
için kullanıldığında, kullanılabilir bir formatta veri paylaşmanın et-
kili bir yolunu oluşturur. Platform agnostikleridir ve gerçek zamanlı 
bilgi alışverişini kolaylaştırabilirler. Yalnızca API’nin açık olduğu bil-
giler paylaşılabildiğinden, mevcut güvenlikle bilgileri paylaşmanın 
ölçeklenebilir ve standart bir yoludur. API’ler farklı tiplerde olabilir.

API Tipleri
> Özel API’ler: Programlar arasında bilgi ve işlevleri paylaşmak 
için yalnızca bir kuruluş içinde kullanılırlar.
> İş ortağı API’leri: İş ortağı API’leri yalnızca belirli koşullar altın-
da iş ortaklarına yayımlanır.
> Açık API’ler: Herhangi birinin veri çekmek veya itmek veya bir 
işlevsellik için  kullanabileceği API’lerdir. Örneğin; açık web API’leri, 
tüm geliştiriciler için bir web sitesiyle bilgi alışverişine izin verir.

PSD (Payment Services Directive)
PSD, yeni oyuncular ve roller tanımlayarak, ödeme hizmetleri 
sektöründe rekabetin gelişerek hizmetlere erişimin kolaylaşması, 
yeniliklerin desteklenmesi ve tüm bu gelişmeler doğrultusunda 
tüketicinin hak ve verilerinin korunmasını temin etme hedefiyle 
uygulamaya geçirilmiştir. Payment Services Directive (PSD), ya-
yımlandığı 2007 yılından itibaren öncelikle Avrupa Birliği ülkeleri, 
ama genelde dünya ölçeğinde, ödeme hizmetleri alanında kökten 
değişikliklere ve yeni iş modellerinin oluşmasına neden olmuştur.  
Ülkemizde, ekonomik alanda önemi gün geçtikçe artan, günlük 

Kapalı Bankacılık

Açık Bankacılık

MüşterilerBanka

3. taraf sağlayıcılar 

Fiyat karşılaştırma siteleri

Müşteriler

Kaynak Deloitte analizleri

Banka
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hayat ve ticari faaliyetlerde kullanımı yaygınlaşan ödeme hizmet-
lerinin, yeni oyuncularla birlikte daha istikrarlı, rekabetçi, güvenli 
ve etkin bir şekilde çalışmasını temin edecek bütüncül hukuksal 
yapı ihtiyacı 6493 sayılı Kanun ile karşılanmış ve sektör için hayati 
önemde bir eşik geçilmiştir. (Kaynak: ÖDED)

PSD2 (2. AB Ödeme Hizmetleri Direktifi)
Açık Bankacılık, banka müşterilerinin finansallarını yönetmek için 
üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarını kullanmalarına imkan verir. 
Müşterinin talebi üzerine, bankalara, seçilen üçüncü tarafın API’la-
rı aracılığıyla müşterinin verilerine erişme olanağı sağlar. PSD2 / 
Açık Bankacılık, İngiltere’deki Finansal İdare Kurumu, Rekabet Pi-
yasa Kurumu (CMA) ve AB bölgesinde Avrupa Bankacılık Otoritesi-
nin (EBA) bir girişimi olarak başlamıştır. 

12 Kasım 2019 tarihinde  6493 sayılı kanun PSD2 ile uyumlu hale 
getirilerek PSD2’nun ülkemize gelmesinin önü açılmıştır. Kanun 
henüz bankaları zorlayıcı nitelikte olmamakla birlikte önemli dü-
zenlemeler getirmektedir.

Açık Bankacılık
Açık Bankacılık, finansal hizmetlere daha fazla rekabet ve yenilik 
getirmek için tasarlanmıştır. İngiltere Hükümeti adına Rekabet ve 
Piyasa Otoritesi tarafından kurulmuştur. Özetle Açık Bankacılık İn-
giltere’nin PSD2’si ile de uyumlu olarak ilerlettiği açık hedef regü-
lasyonunun tanımıdır.

Açık Bankacılık, İngiltere’nin en büyük dokuz bankası olan HSBC, 
Barclays, RBS, Santander, Bank of Ireland, Allied Irish Bank, Dans-

ke, Lloyds ve Nationwide’ın verilerini çevrimiçi yetkili kuruluşlar 
arasında güvenli ve standart bir biçimde yayınlamasını zorlayarak 
daha kolay paylaşılmasını sağlıyor.

Ödeme ve Elektronik Para Derneği (ÖDED) 
Ödeme ve Elektronik Para Derneği, 6493 sayılı Kanun uyarınca, 
Türkiye’de ödeme ve elektronik para hizmetleri sunan ve ödeme 
ve elektronik para kuruluşu statüsündeki firmaların temsilciliğini 
üstlenmek ve tüm ödeme veya elektronik para kuruluşlarına üye 
olma imkanı sunmak üzere Ekim 2015’te kurulmuştur. 

TPP (Üçüncü Taraf Tedarikçi) 
Denetlenen bankacılık kuruluşunun bir parçası olmayan herhangi 
bir dış tüzel kişiliktir. Üçüncü taraflar denetlenen kuruluşlar, (ör-
neğin bankalar veya diğer düzenlenmiş finansal firmalar) veya de-
netlenmeyen kuruluşlar (örneğin finansal teknoloji firmaları, veri 
toplayıcılar, ticari ortaklar, satıcılar, diğer finansal olmayan ödeme 
firmaları) olabilir.

AISP (Hesap Bilgileri Hizmet Sağlayıcı)
AISP’ler, tüketicilerin ve şirketlerin mali açıdan 360 derecelik bir 
görünüm elde etmek için kullanabilecekleri yöntemlerdir (tüm fi-
nansal hesaplar için bir PFM Uygulaması). PSD2, bu kuruluşların 
müşteri işlem geçmişine ve hesap detaylarına nasıl erişebilecekle-
ri konusunda bir çerçeve sunmaktadır.

PISP (Ödeme Başlatma Hizmet Sağlayıcısı)
PISP, şirketlere, perakendecilere ve tüccarlara elektronik ödeme-
leri kabul etmek için çevrimiçi bir çözüm sunan kuruluştur. Bu ge-
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nellikle satıcıyı veya satıcının Web sayfasını, ödeme yapan kişinin 
bankasının çevrimiçi bankacılık platformuna bağlayan bir hizmet 
olarak yazılım (SaaS) modelini kullanır, böylece bir para transferi 
gerçekleştirilebilir.

Ödeme başlatma hizmeti sağlayıcısı (PISP) dahil 
olmak üzere güncellenmiş bir ödeme modeli

Müşteri

Alan Banka/İşlemci Gönderen Banka

PISP

Tüccar

Mevcut Akış Gelecekteki Akış

Kart Ağı

AÇIK BANKACILIK

Günümüzdeki Temel Müşteri Senaryoları

Hesap Toplama: Tüm hesaplarınızın tek bir yerden görüntülen-
mesi.

Hesap bilgisi servis sağlayıcısı (AISP) içeren 
güncellenmiş bir etkileşim modeli

Müşteri

Müşterinin Bankası A Müşterinin Bankası B Müşterinin Bankası C

AISP

Mevcut Akış Gelecekteki Akış
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Ödeme Başlatma: Banka hesabındaki para üzerinden para trans-
feri, fatura ve kurum ödeme hizmetlerinin başlatılması.

Kişisel Finans Yönetimi veya Nakit Akış Yönetimi: Paranızın 
nereye harcandığını ve nereden geldiğini gösterir. Genellikle bu 
araçlar, para biriktirebileceğiniz noktayı, örneğin yemek yemeyi 
kesmek, kıyafet harcamaları vb. gösterir.

Borç yönetimi: Daha düşük faiz oranları ya da daha düşük para 
çekme ücretleri seçmenize yardımcı olan, daha iyi ürünler için 
uyarılar ve tavsiyeler veren araçlardır.

Varlık Yönetimi: Müşterinin risk profiline bağlı olarak hesapların-
da serbest nakit akışı olan müşterilere varlık yönetimi ürünlerinin 
tavsiye edilmesi.

Diğer çapraz ürün teklifleri: İhtiyaç anında çeşitli çapraz ürün-
lerin önerilmesi, örneğin yurtdışına çıkan birisine yurt dışı tatil si-
gortası önerilmesi vb.

Kişisel Finans Yönetimi Hesap Toplama Ödemeler

Senaryo bazında örnek girişimler

Kaynak Paypers



Kimdir?

İletişim

Kariyerine yazılım mühendisi olarak başlamış,  sonrasın-
da kendi yazılım evini kurmuştur. Daha sonra HSBC Dijital 
Kanallar’da çalışarak Finansal Teknoloji dikeyine  geç-
miştir.  Softtech’de, İş Bankası’nın Müşteri Odaklı Dönü-
şüm, Temel Bankacılık Dönüşümü, Dijital Dönüşüm ça-
lışmalarında Mimari Danışman olarak çalışmış, ardından 
Inovasyon Direktörü olarak inovasyon ekibinin kurulması 
çalışmalarını yürüterek inovasyon projelerini gerçekleş-
tirmiştir. Workup Girişimcilik Programı , bang. Prix Plat-
formunda mentorlük, ITÜ Big Bang 2018’de jüri üyeliği 
yapmış,  Maxis Girişim Sermayesi için teknik inceleme hiz-
meti vermiştir. Son yıllarda özellikle finansal teknolojiler, 
platform modelleri ve Avrupa Ekosistemine yoğunlaşmış-
tır, girişim ve teknoloji firmaları odaklı işbirliği, yatırım ve 
satınalma konularında danışman olarak çalışmaktadır.

https://www.linkedin.com/in/umutessen/
https://twitter.com/umutessen

Umut Esen
Softtech, Danışman – Fintech, Girişimcilik, İş Birlikleri

Açık Bankacılığın 
Geleceği
Açık Bankacılığın geleceğini yorumlayabilmek için öncelikle kök 
nedenine inmek gerekmektedir. 

Açık bankacılığın temelde iki motivasyonu bulunmaktadır.

Avrupa dışından özellikle GAFA’dan gelen ödeme çözümle-
riyle rekabet edebilmek.
PSD2 regülasyonları, Avrupa’nın Paypal veya ApplePay gibi ödeme 
hizmetlerine karşı rekabet edebilecek çözümler üretme üzerine 
geliştirdiği bir yöntemdir. Bankaların yeterince hızlı rekabet ede-
mediğini gören regülatif kurumlar, bankaları iş birliğine zorlayan 
PSD2 regülasyonlarını getirmişler ve regülatif kum havuzu gibi 
girişimleri destekleyen programlar başlatmışlardır. Avrupa hükü-
metleri, finansal hizmet rekabetinde bankalardan çok finansal 
girişimlere inanmaktadır. Bankaların hakimiyetini kırıp içeride re-
kabet ortamı yaratarak, daha müşteri odaklı ve hızlı finansal çö-
zümler üreterek pazarda rekabet edebilecek finansal ürünler orta-
ya çıkarmaya çalışmaktadırlar. Bu yaklaşım, bankalar ve finansal 
teknoloji şirketleri arasında hem rekabeti hem de ortak hareket 
etmeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

AÇIK BANKACILIK
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Finansal rekabette devletlerin izlediği temelde iki yaklaşım bulun-
maktadır. 
> İlki engellemeyi ön planda tutan, daha savunmaya dayalı bir 
yaklaşım olan, regülatif kısıtlar ve lisanslama yöntemleri ile yerel 
pazara girişi kısıtlamak. 
> İkinci yöntem ise serbestliği ön planda tutan, daha agresif ve 
yayılmaya dayalı bir yaklaşım izleyerek regülasyonları hafifletme-
ye dayanan yöntemler izlemek.

Ülkeler strateji ve  yetkinliklere uygun bir şekilde, bu iki yaklaşım 
arasında bir yerde pozisyon almaktadırlar. 

Veriyi kıymetli varlık olarak tanımlayarak kullanımını 
kontrol altına alabilmek
Düzenleyiciler açık bankacılık ile üçüncü taraflara müşteri verileri-
ni açarak rekabeti ve yeniliği teşvik etmeyi amaçlıyor. GDPR çerçe-
vesinde ise kişisel verinin kullanımı için sınırlamalar ve kontroller 
tanımlanıyor. GDPR sınırlamaları sağlarken PSD2 ile ödemeler te-
melindeki serbestliği tanımlamaya çalışarak temelde aynı amaca 
hizmet etmeye çalışıyor. Son kullanıcıların verilerinin sahibi olma-
sını sağlamak.

PSD2 temelde; PSD adı altında düzenlenen ödeme hizmetlerinin 
bankalar dışında kurumlar tarafından da gerçekleştirilmesi ama-
cıyla hazırlanan düzenlemenin bir güncellemesidir. Avrupa Birliği, 
çıkarılan düzenlemeleri her 5 yılda bir değerlendirerek ek düzenle-
meye ihtiyaç olması durumunda düzenlemeler yapmaktadır. Olası 
PSD3 yaklaşımı için bu nedenle endüstrideki yönelimlere ve dü-
zenleme ihtiyaçlarına odaklanılması gerekmektedir.

Açık Bankacılık çalışmaları ilk olarak 2015 yılında Av-
rupa'da başladı. Avrupa'daki finansal regülasyonların 
5-6 yıl sonra Türkiye'ye gelmesi geleneği bozulmaya-
rak, Açık Bankacılık, 6493 Sayılı Kanun kapsamındaki 
bir değişiklikle, 22.11.2019 tarihinde resmi gazetede 
yayınlanmış oldu. 17.10.2019'da Meclis Komisyonuna 
sunulan kanun değişikliği, oldukça hızlı bir şekilde ya-
salaşarak, 1.1.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş 
oldu. Yasa kapsamında BDDK'da bulunan yetki TCMB 
tarafından kurulacak bir birliğe devredilerek, bankacı-
lık dışındaki üçüncü parti girişimlerin, hem birden fazla 
bankadaki hesapları birleştirebilmesi hem de banka-
lardan para transferi başlatabilmesi imkanı sağlıyor. 
Kanun şu aşamada bankalara API açma konusunda 
herhangi bir zorlayıcılık getirmiyor.

Türkiye’de Açık Bankacılık

“Açık Bankacılık, hizmet sağlayıcılara, finansal 

bilgilerinize erişmeleri için güvenli bir yol verir.”

http://openbanking.co.uk/

KONUK YAZAR UMUT ESEN
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Evet Hayır Planlı Belirlenmemiş / Bilinmiyor Düşük OrtaDü Or Yüksek Karşılıklı anlaşmalar Yü Ka✓ - ?→

Açık Bankacılık Türkiye'ye ve Avrupa Dışına Yayılıyor 

KaKaKa ✓✓✓✓ - -?Akreditasyon sistemi ve yerinde kurum TPP lisansı

RO: Rekabet otoritesi

PO: Merkezi para otoritesi

SK: Sanayi kuruluşu

RO

PO

SK SK SK SK

PO PO PO PO

RO RO

UK EU AUS HK SP NZ JP MX IN US

Öncü

✓✓✓✓

✓✓✓

✓✓

✓

✓✓✓✓

✓✓ →→

→
→

Büyük bankalar

Tüm (ayrıca küçük) bankalar

Tüm finansal kuruluşlar

Sektörler arası

Diğer çapraz 
ürün teklifleri

D P PD D D D D

DüDüOr Or OrOr OrYü Yü Yü

- -Piyasa (P) veya düzenleyici (D) tarafından organize edilmiş

Standardizasyon seviyesi
Standardizasyon

Dü DüOr Or Or Or OrYü Yü YüHazır olmaZaman Çizelgesi

✓ ✓✓✓✓ - -? ? ?Sınırlı ücretlerTicari Model

Y Y Y G - ? ? ? ? ?Yönlendirme (Y) veya gömülü model (G)Güvenlik

✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓✓✓✓✓ -

Ürün bilgisi

Hesap bilgisi

Ödeme başlatma

Diğer

Perakende

İş faaliyetleri

Hizmetlerin 
kapsamı

Kaynak INNOPAY

AÇIK BANKACILIK KONUK YAZAR UMUT ESEN
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Günümüz Bankacılığı

Açık Bankacılık Geçişi

1 - Klasik Banka

3 - PSD2

2- İş Birliği Yapan Banka

4- Regülasyonların Ötesinde Açık Bankacılık

> Banka tüm kanallara hakim

> Banka tüm finansal çözümleri sağlıyor

> Teknik altyapı ve ürünlerin sahipliği bankada

> Teknoloji firmaları temel araçları sağlamakta 

> Piyasa talebi veya regülasyonlarla ödemeler düzenleniyor

> Anlaşma olmaksızın girişimler bu işlemleri kullanabiliyor

> Hesap bakiyeleri, hareketleri girişimlerle paylaşılmış oluyor

> Müşteri deneyimini sağlayamayan bankalar pazar kaybediyor

> Girişimler bankacılık hizmetlerinin bir kısmını veriyor

> Girişimlerle bankalar arasında iş birlikleri ile  yönlendirme ve 

hizmetler sağlanıyor

> Müşterinin veri sahipliği bankada

> Girişimler ve bankalar arasında sınırlı kapsamda veri alışverişi 

bulunmakta

> Regülasyonla sınırlı olmayan API’ler sağlanıyor

> Açık API ve Partner API’leri ile fonksiyonlar genişliyor

> Veri sahipliği banka ve girişimci arasında paylaşılıyor

> Banka API’ler ile hizmet ve verilerden gelir elde ediyor 

> Müşteri kanalını kaybeden bankalar alt yüklenici oluyor

Açık Bankacılığın Aşamaları

AÇIK BANKACILIK KONUK YAZAR UMUT ESEN
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Açık Bankacılığın Ötesi

5- Pazaryeri ve Platform Bankacılığı
> Finansal işlemler müşterinin yaşam döngüsünde gerçekleşiyor

> Sadece finansa odaklı çözümler müşteri erişimini kaybediyor

> Uçtan uca hızlı deneyimler için iş birlikleri gerekiyor

> İş birliği gerçekleştiremeyen çözümler geç pazara giriyor

> İş birliği gerçekleştiremeyen çözümler kaliteye odaklanamıyor

> Hızlı ve açık işbirliği gerçekleştiremeyen kurumlar yavaş kalıyor

> Müşteri verisi, işbirlikleri arasında dağınık olarak bulunuyor

> Verinin sahipliği ve yetkilendirmesi müşterinin eline geçiyor

> Yeni modele adapte olamayan kurumlar gelir kaybediyor 

Pazaryeri Bankacılığı ve

Platform Modeli Temel Görünüm

GelirMarkete Giriş/İçgörüler 

Ürün/Servisler 
Direkt-İn

direkt G
elir 

Markete Giriş
/İçgörüler 

Ürün/Servisler 

API’ler 

Platformlar

Ücret/Gelir Payı

Çözümler/Tavsiyeler 

Banka 3.Parti/Fintech 

Markete Giriş
 

Servis Ücreti Talep

Markete Giriş/İçgörüler 
Servis Ücreti 

Ürün/Servisler 

PSD3’ye konu olabilecek gelişmeler

API’lerin bankaların karlılığı üzerinde baskı yaratması bek-
lenmektedir. 
Bankaların PSD2 ile birlikte API’lerini gelir amaçlı olarak açmalarını 
hızlandırması beklenmektedir. Özellikle pazarda küçük paya sahip 
olan bankaların, çok sayıda servis açarak büyük bankaların pazar 
payını kapmaya çalışarak bu süreci hızlandıracağı düşünülmekte-
dir. API tabanlı hizmetlerin artması, bu API’lere erişimin yayılması, 
API sağlayıcıları üzerinde ciddi fiyat baskısı yaratması beklenmek-
tedir. Benzer bir süreç hızla dijitalleşen turizm sektöründe gerçek-

leşmiştir. Expedia gibi müşteriye direk ulaşan firmalar arka planda 
API’lerine eriştikleri otel ve kiralama şirketlerinin daha sert rekabet 
etmesine neden olarak fiyatların düşmesini sağlamaktadır. Bu sü-
recin bir benzerinin finansal hizmetlerdeki komisyon ve faiz oran-
larında da görülmesi beklenebilir.

Veriye dayalı gelir modelleri için GDPR ve PSD2 arasında 
daha net tanımlamaya ihtiyaç bulunmaktadır.
Yeni gelir modellerine ulaşmak isteyen finansal kurumların plat-
form modeline uygun veriye dayalı yeni gelir modelleri yaratması 
gerekmektedir. Özellikle GDPR uyumunun bu kapsamda ön plana 

AÇIK BANKACILIK KONUK YAZAR UMUT ESEN
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çıkması beklenmektedir. GDPR ve PSD2 arasında eşgüdümü sağla-
yacak ve netleştirecek regülasyonlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

PSD2 sadece nakit hesaplara erişimi zorlamaktadır.
PSD2’nin yayılması ile kredi, kredi kartı, yatırım hesapları vb tüm 
hesapların paylaşımı da gündeme gelecek ve bu yapılarla ilgi-
li standartlaşma ihtiyacı doğacaktır. PSD finansal veriye erişime 
odaklanmakta, diğer sektörlerdeki düzenlemeler ise GDPR kısıtla-
malarıyla ilerlemektedir.

Ödemeler PSD2 tanımından bağımsız  yönetilmektedir.
PSD2 ödeme başlatma işlemini adreslemekle birlikte, tüm öde-
me sürecini kapsamamaktadır. PSD2 şu aşamada hesaptan para 
transferi işlemi başlatarak ödeme yapılmasına izin vererek Visa ve 
Master gibi aracılara olan ihtiyacı kaldırmanın yolunu açmaktadır. 
Bununla birlikte mevcut ödeme sistemleri özellikle kart sistemle-
riyle entegre olarak sanal pos üzerinden çalışmakta ve para trans-
feri yaygın bir ödeme yöntemi olarak kullanılmamaktadır. IATA’nın 
havacılık biletlemesinde gerçekleştirmeyi planladığı transfer bazlı 
ödeme gibi çalışmaların zamanla artması beklenmektedir. Bu tarz 
ödeme çözümlerinin ayrı insiyatifler olarak yürümeleri sürecin uza-
masına neden olmaktadır.

PSD2 ile SEPA arasında tam bir uyum bulunmamaktadır.
Avrupa’da SEPA transferi başlatma süreci de PSD2 ile gerçekleşe-
bilmekle birlikte PSD2 tanımının içinde yer almamaktadır. SEPA 
asenkron bir ödeme yöntemi olduğundan, işlemin uçtan uca, anın-
da tekil olarak gerçekleştirilmesi sağlanamamakta ve anında öde-
me deneyimini sekteye uğratmaktadır. Avrupa’da SCT Inst (SEPA 

Instant Credit Trasnfer Scheme)’in yaygınlaşması ile 10 saniyenin 
altında Avrupa genelinde para transferi gerçekleştirilebilecek ve 
yurtdışında para transferi ile ödeme yapma senaryoları devreye 
girebilecektir.

PSD2’nun uygulamasında kullanılan teknik standartlardaki 
farklılıklar geçiş sürecini yavaşlatmaktadır.
Özellikle İngiltere dışındaki uygulamalarda API’ler standart veri ve 
güvenlik modelleri sağlamamaktadır. API’lerin sağlaması gereken 
anahtar performans indikatörleri net değildir. Bu da üçüncü parti 
sağlayıcılara ciddi bir entegrasyon maliyeti yaratmaktadır. 

PSD2 içinde yer alan SCA (Güçlü Müşteri Doğrulama) işlemle-
rin pürüzsüz gerçekleşmesini zorlaştırmaktadır.
Tek tuşla ödemenin ön plana çıktığı ödeme dünyasında sıkı giriş 
kontolleri ve kullanıcı şifre gereksinimleri sürecin kesintisizliğini 
düşürmektedir. Biyometrik çözümler ve bunların SCA ile uyumu ko-
nusunda pratikte daha fazla ilerleme katedilmesi gerekmektedir.

PSD3 Tahminleri

Tüm yukarıdaki sorunlar ışığında PSD3’ün özellikle 3 temel nokta-
ya odaklanacağı değerlendirilebilir:
> API ve güvenlik standartlarının ortaklaştırılması
> Ödemeler ve anında para transferi ile ilgili düzenlemelerle tüm 
Avrupa genelinde para transferi bazlı bir ödeme yöntemi oluşturul-
ması.
> Veri çeşitliliği, sahipliği, işlenmesi ve gelir elde edilmesi gibi 
konuları GDPR ile uyumlu bir şekilde çözecek düzenlemeler veya 
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uyum çalışmaları yapılması.
 
Bankalar ve Tüm Finans Kurumları İçin Yeni Modeller
PSD3 tarafından düzenlensin veya düzenlenmesin, API Bankacı-
lığı’nın tüm finansal kurumları yeni iş ve gelir modellerine itmesi 
beklenmektedir. 

Regülasyonların daha esnek olduğu turizm, dijital medya ve rek-
lamcılık gibi sektörlerde platform modeli oldukça oturmuş ve ge-
lişmiş durumdadır. Açık Bankacılık ile gelen regülasyonlardaki es-
nemenin finansal ürünlerde de benzer bir yapıya doğru evrilmeyi 
beraberinde getireceğini değerlendirmekteyim. Bu yeni yapı içeri-

API'ler, bankanın temel varlıklarını ve yeteneklerini; ortaklar, topluluklar, müşteriler vb. ekosistemi içinde yeni 
işler yaratmak için etkinleştiriyor.

Ne iş yapıyoruz?

Müşterilerimiz kimler?

Müşterilerimize hangi kanallardan ulaşabiliriz?

Hangi paydaşlar bu kanallardan ulaşmamıza yardımcı olabilir?

Entegrasyon, değer zinciri verimliliğini nasıl artırabilir?

Hangi yeteneklerde (varlıklarda) benzersiz bir şekilde iyiyiz?

Varlıklarımızdan / yeteneklerimizden hangi ekosistemler yararlanabilir?

Hangi ekosistemler bu ekosistemlere girmemize izin verecek?

Hangi yeteneklerle hangi ilişkilere bağlanırız?

Müşterileri kazanmak, hizmet vermek ve korumak için bağlantıları sürekli olarak nasıl optimize ederiz?

Ekosistem iş modeli geliştirmek, yeni bir stratejik yaklaşım gerektirir

API'ler öncelikle bir bankanın piyasaya girme stratejisinin 
yürütülmesini teşvik etmenin yoludur.

Geleneksel iş stratejisi Ekosistem iş stratejisi

Kaynak PwC’s Digital Services

sinde girişimler ve finansal kurumlar kendi yetkinliklerine, kaynak-
larına özetle stratejilerine göre bir veya birden fazla role odakla-
nabilirler. Bir kurum tamamen kanal olmaya odaklanırken, diğeri 
arka planda sağlayıcı olarak kalmayı tercih edebilir. Finansal hiz-
metlerin bu süreçte fragmantasyonunun artması beklendiğinden 
kurumların bu stratejilerini ürün bazında özelleştirmeleri beklene-
bilir. Bu nedenle platform ve ekosistem bankacılığının önemi gitgi-
de artacaktır. Yeni modeller bunu sağlayan teknolojilere ek olarak, 
yeni bakış açıları gerektirecektir.

Finansal Platform modeline geçiş çok hızlı bir şekilde ilerlemekte-
dir. Hali hazırda bir çok oyuncu bu servisleri yaygın olarak sunmaya 
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başlamışlardır. Özellikle veri sahipliği ve veri platformu konusun-
daki gelişmeler KVKK, GDPR ve diğer regülasyonların da etkisiyle 
oldukça yavaş ilerlemekte olduğundan, buradaki girişimlerin erken 
aşama girişimler olduğu görülmektedir. Regülatörlerin er ya da geç 
bu kısımlarda düzenlemeler gerçekleştirerek hem güvenli hem de 
müşteri açısından esnek çözümler üretebilmesi beklenmektedir. 
Özellikle dağıtık defter blok zincir teknolojisi tabanlı bir çok erken 
aşama girişim bu konuya odaklanmaya çalışmaktadır. Çalışmala-
rın henüz erken aşamada olması ve regülasyonlarla ilgili olmasın-
dan dolayı böyle bir yapının oluşmasının 3-5 yıl kadar sürebileceği, 
belirli bir yayınlaşmaya ulaşmasının da 10 yıl kadar olabileceği tah-
min edilebilir. Temelde dört problemin çözümünün konuyu hızlan-
dırması beklenmektedir:
> Verinin paylaşılması, işlenmesi ve kullanılırken gerektiğinde 
anonimleştirilmesi.
> Verinin regülatif bir kurumda merkezi olarak veya blockzincir 
tabanlı dağıtık bir yapıda tutulabilmesi ve hangi verinin, kim tara-
fından, ne kadar süre ile görülebileceğinin güvenliğinin sağlanması 
ve garanti altına alınması.
> Tüm veri erişimlerinin ve erişim amaçlarının kayıt altında tu-
tulması, net güvenlik kısıtları dahilinde sadece izin verilen kişilerce 
izlenebilmesi.
> Müşteriye unutulma hakkının sağlanması.
> Verisinin sahibi (hakkında veri oluşan kişi), veriyi alan (müşteri 
kanalı), veriyi tutan (hizmet sağlayıcı), işleyen (veri uzmanı firma-
lar), kullanan (pazarlama kanalı) ve aracılık yapan (veri platformu) 
tüm partilerin hem kontrol edildiği hem de kazanç sağlayabildiği 
bir model oluşturulması.

White-Labeling: Hazır bir uygulamanın sadece markalaştırılması 

Finansal kurumlar için öngörüler
Müşteri deneyimi önemini korumaya devam edecektir.

Güvenlik, KYC, GDPR, AML gibi tüm kurumları ilgilendiren sorunlarda 

dış hizmetler kullanarak hızlı ve etkin çözümler üretmek gereklilik 

haline gelecektir.

Uluslararası para transferi uygulamalarının ödeme hizmetlerine 

doğru evrildiği yapılar oluşması beklenmektedir. Zamanla kart ara-

cılığının bu modelle değişmesi beklenmektedir.

Platform modelleri çok sayıda fonksiyonu, kısa sürede özelleşmiş 

bir şekilde bir araya getirmeye imkan tanıyacağından git gide daha 

ön plana çıkacaktır. 

Global kurumların yerel lisanslı kurumları satın alarak veya ortaklık-

lar yaparak farklı ülkelerde pazarlara açılması sürecinin hızlanması 

beklenmektedir.

Ticari müşteriler ve KOBİ’lere hizmet eden çözümler de dijitalleşme 

rüzgarıyla ön plana çıkacaktır.

Hesap birleştirme hizmetleri ek özellik olmaktan çıkarak zorunluluk 

haline gelecektir.

API ve geliştirici portalleri, kullanım kolaylığı, servis zenginliği ve 

platform özellikleriyle önem kazanacaktır.

Farklı kurumların API’leri üzerinde çalışan, API birleştirme çözümleri 

daha ön plana çıkacaktır.
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Deneyim

Veri

Fonksiyon

Satış Kanalı (TPP)

White-Labeling

Müşteri Veri İzni

Avantajları Sağlama

Satış Fırsatı Satışı

Müşteri Yolculuğu 

Veri Birleştirme Veri Sağlama

Ürün Sağlayıcı

Lisans Sağlayıcı

Servis Pazaryeri

Veri İşleme Aracılığı

Çoklu Kanal Yönetimi

Veri İlişkilendirme Veri Anonimleştirme

Servis SağlayıcıServis Adaptörü

Altyapı ve 
Hizmet Sağlayıcı

Veri Pazaryeri

Müşteri Deneyimi

İçgörü Sağlayıcısı

Pazaryeri / Platform Üretici (API Sağlayıcı)

Pazaryeri ve Platform Modellerinde Oluşacak Yeni Roller

Teknoloji Yetkinlik 
Sağlayıcı
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yoluyla gerçekleştirilen ürünlerdir. Pazara çıkış hızı en yüksek çö-
zümdür. Özellikle mevcut pazarı büyük, marka değeri yüksek, diji-
tal pazarlamada kuvvetli ve büyük yatırım alma/yapma gücü olan 
kurumlar için uygun bir modeldir. 

Müşteri Yolculuğu Tasarımı: Yeni nesil bankacılıkta, finansal tek-
nolojilere ek olarak nesnelerin interneti, arttırılmış gerçeklik gibi 
teknolojilerin kullanımıyla, kesintisiz müşteri deneyiminin önemi 
gitgide artacaktır. Müşterinin yaşamındaki deneyim oyun oynamak 
veya tatil planlamak gibi tamamen finanstan bağımsız bir yolculuk 
olmasına rağmen, içerisinde bir veya birden fazla finansal ürünün 
sunulmasını içerebilir. Simple ve 11FS gibi fintech’ler özellikle müş-
teri deneyimine odaklanmışlardır. Örneğin 11FS, bu yetkinliğini 
servis olarak da vermekte ve 11FS:Pulse adından bir ürünle pazar-
daki deneyimlere iç görü sağlamaktadır.

Çoklu Kanal Yönetimi: Müşteri yolculuğu tasarımına paralel ola-
rak çoklu kanal deneyimi çözümlerinin, yeni teknolojilere adapte 
olarak dijitalleşme çözümleri altında sunulmaya devam etmesi 
beklenmektedir. BaaS platformları üzerinde çalışan mobil banka-
cılık altyapıları da bu kapsamda değerlendirilebilir.

Müşteri Deneyimi İç görü Sağlayıcısı: Müşterilerin hiçbir veri-
sine erişmemesine rağmen sadece müşteri yolculuğu sırasında 
aldığı aksiyonlardan iç görüler çıkaran clickstream çözümlerinin, 
zamanla deneyimin zenginleşmesiyle kullanıcıların tıklamasının 
da ötesinde farklı verilere de ulaşması gerekecektir. 

Müşteri Veri İzni Avantajları Sağlama: Üyelik sistemi üzerin-

den veri kullanım izni alan ve üyelik avantajları sağlayarak üyelerin 
sistemde kalma memnuniyetini arttıran çeşitli sektörlere yayılmış 
sadakat ve kampanya çözümleri bulunmaktadır. GDPR ve KVKK ile 
bu modellerde kısıtlamalar oluşmaktadır. Müşterinden açık izin 
alabilmek için çok daha net, parasal olarak ölçülebilir avantajlar 
sağlamak ön plana çıkmayı kolaylaştıracaktır. Örneğin, Starbucks 
gibi hem ödeme hem de sadakati bir araya getiren uygulamalar 
firmalarca denenmektedir. Bu tarz uygulamaların başarılı olma-
sında yeterli sayıda müşteriye ulaşmak ve regülasyonlara uygun 
iyi bir teknik altyapı sunmak önem taşımaktadır.  Her bir firmanın 
bağımsız olarak yürüttüğü bu tarz çalışmaların, çoğunun başarılı 
olmasını beklememekteyim. Zamanla bu uygulamaların konso-
lide olarak müşteriye halihazırda ulaşabilen ürünlerle iş birliğine 
gitmesi gerekecektir. 

Veri Birleştirme: Müşterilerin finansal bilgileri bir çok farklı sis-
temde bulunmaktadır. PSD2 ile banka hesap bakiye ve hareketleri 
AISP’ler tarafından tek bir ekranda gösterilebilmektedir. PSD2 son-
rası regülasyonların devam etmesi ile tüm finansal bilgilerin birden 
fazla kaynaktan toplanarak gösterilmesinin mümkün olması bek-
lenmektedir. Bu hizmet için farklı teknolojik sistemlerle hızlı enteg-
rasyon yeteneğinin kritik olduğu değerlendirilmektedir. 

Veri İlişkilendirme: Farklı veri tiplerini bir araya getirerek bunlar-
dan kompozisyonlar oluşturan, özellikle finans bilgisi ile finans dışı 
bilgileri harmanlayarak iç görüler geliştirebilen kurumların ön pla-
na çıkması beklenmektedir. Bu modelde, çoklu veriler arasındaki 
ilişkileri yapay zeka ve skorlama gibi teknolojilerle değerlendirerek 
karar mekanizmalarında kullanılır hale getirmek ön plandadır. Kre-
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di skoru üreten Experian gibi firmalar temelde bu hizmete odak-
lanmaktadır.

Veri İşleme  ve Aracılığı: Müşteri verisinin zenginliği ve iç görülerin 
kullanılabileceği olası senaryoların fazla olması nedeniyle veri işle-
me ihtiyacı hem veriyi sağlayan hem de müşteriye erişen kurumlar-
ca karşılanamayacak boyutlara ulaşacaktır. Platform sağlayıcıların 
veri işleme konusunda uzman firmalara da anonim veri üzerinden 
işleme imkanı tanıması beklenmektedir. Sadece veri işleme ve veri 
işlemeye aracılık eden iş modellerinin oluşması beklenmektedir.

Veri Pazaryeri: Veri sağlayıcılar, veriyi kullanmak isteyen kanallar, 
veri işleyicileri ve veri birleştirme hizmetleri gibi tüm hizmetler için 
ortak bir platform öneren, gerekli regülasyon ve işbirliği kurma alt 

yapısının sunulması gerekmektedir. Dawex, iDatastreamx gibi giri-
şimler bu tarz bir model sunmaktadırlar. Benzer modellerin ano-
nimleştirilmiş prviate data’lara da odakalanması beklenebilir.

Veri Sağlama: Veri işleme yeteneği daha düşük kurumların ham 
verilerini paylaşarak gelir elde etmeleri beklenmektedir. Verilerin 
dışarıya sağlanmasından önce kişiselleştirilmiş veri kapsamından 
özet veri oluşturarak çıkarılması veya verinin aktarıldığı tüm par-
tiler için kişiden onay alınması gerekmektedir. KVKK ve GDPR’ın 
zamanla oturmasıyla bu kapsamdaki bazı kuralların daha da net-
leşmesi beklenebilir.

Veri Anonimleştirme: Verinin başka kurumlarca kullanılabilme-
si için anonimleştirilmesi git gide önemli hale gelecektir. Örneğin; 

Veri toplama girişimleri, finansal inovasyonun temel katmanını oluşturur:

Yatırım
309,8 milyon $

Bölge
ABD (Açık bankacılık yok)

Yatırımcılar
Andreessen Horowitz, Goldman Sachs Investment 
Partners, New Enterprise Associates

Değerleme
2,4 – 2,6 milyar $

Plaid, finansal hizmetler uygulamalarına güç sağlayan ve 
kullanıcıların banka hesaplarına bağlanmalarına yardımcı 
olan API sağlayıcısıdır.

Plaid, uluslararası rakiplerden daha değerlidir; çünkü bu 
girişim düzenlenmiş olmayan bir ortamda verileri toplar.

Yatırım
11,8 milyon $

Bölge
İngiltere (Açık bankacılık)

Yatırımcılar
Anthemis Group, Connect Ventures

Değerleme
38,55 milyon $

TrueLayer, geliştiricilere finansal uygulamalar ve hizmetler 
oluşturmak için ihtiyaç duydukları banka verilerine 
erişmelerini sağlayan bir API platformudur.

TrueLayer şu anda İngiltere’de faaliyet gösteriyor, 
Almanya'da beta olarak yer alıyor ve yakında Fransa, 
İtalya ve İspanya'ya geliyor.

Yatırım
309,8 milyon $

Bölge
Avrupa Birliği (Açık bankacılık)

Yatırımcılar
Sunstone Capital

Değerleme
273 milyon $

Tink, API'leri bankacılık hizmetleri oluşturmak için yapı 
taşları olarak sunar.

Tink, planının, büyük bankalardan bireysel geliştiricilere 
kadar bir dizi müşteriyi hedefleyen, 2019 yılının sonuna 
kadar 20 pazara ulaşmak olduğunu söyledi.

Kaynak CB Insights
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2019 2. çeyrek fırsatları ve fintech ortaklıkları

Altyapı oyuncuları tüketici verilerini meta haline getirir ve daha fazla fintech oluşumunun kaynağı olur

2019 2. çeyrek finansmanı
16,5 milyon $, Seri B, ABD & İngiltere

Lisansları
AISP ve PISP

Borç Verme Bankacılık

Kredi Skorlama

Yatırımcılar
Tencent Holdings, Anthemis, Temasek 
Holdings

2019 2. çeyrek finansmanı
35 milyon $, Seri C, İngiltere

Lisansları
AISP ve PISP

Öğrenci Evi Kiralama

Yerleşik Firma

Yatırımcılar
Octopus Ventures, EQT Ventures, Opera 
Tech Ventures, BNP Paribas

2019 2. çeyrek finansmanı
11 milyon $, Seri D-II, İsveç

Lisansları
AISP ve PISP

Ödemeler Yerleşik Firma

Bankacılık

Yatırımcılar
Insight Venture Partners, PayPal, SEB 
Ventures, ABN AMRO

2019 2. çeyrek finansmanı
5,4 milyon $, Tohum, İngiltere

Lisansları
AISP ve PISP

Ödemeler Yerleşik Firma

Yatırımcılar
Holtzbrinck Ventures, LocalGlobe

Privitar ve BigId isimli girişimler veri setlerini farklı noktalarda tespit 
edip anonim hale getirmektedirler. InCountry adlı girişim ise yerel 
bulut ve global bulut arasında bağlantı ve anonimleştirme teknik-
leriyle bir bağlantı kurarak, ülkeler arası ve hibrit bulut çözümleri-
nin gerçekleştirilmesine imkân tanımaktadır.

Satış Fırsatı Satışı: Kanal uygulamaları müşteri deneyiminin içe-
risinde finansal veya finansal olmayan ürünlerin satışına yönelik 

fırsatlar oluşturacak ve bu satış fırsatlarından gelir elde edebile-
cektir.
Servis Pazaryeri: Çeşitli hizmet ve servisleri bir araya getirerek 
müşterilerine sunmaya odaklanan platformlar oluşmaktadır. Hızlı 
ve kaliteli çözümler sunabilmek için hızlı işbirlikleri ön plana çık-
maktadır. KOBİ’lere yönelik olarak muhasebe hizmeti veren Xero 
(Piyasa değeri - 11,5 milyar dolar - 27 Kasım 2019), bir çok ek ürüne 
de pazaryeri ile aracılık etmektedir.
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Servis Adaptörü: Tek bir hizmet veya servis üzerine uzmanlaşan, 
bu servislerin tek bir çatı altında maliyet veya ihtiyaca göre seçimi-
ne izin veren kurumlardır. Örneğin; Adyen (Piyasa değeri - 20 milyar 
dolar - 27 Kasım 2019), e-ticaret ödeme sağlayıcılığına odaklan-
mıştır ve onlarca ülkede ödeme altyapısına aracılık etmektedir.

Ürün Sağlayıcı: Gerek SaaS modeli gerekse lisanslama modeliyle 
belirli fonksiyonları yerine getiren yazılımlar sunan kurumlardır. 

Servis Sağlayıcı: Genellikle SaaS modeliyle belirli fonksiyonları 
yerine getiren yazılımlar sunan kurumlardır. Genelde operasyon 
içermeyen iş kollarına odaklanırlar veya operasyonu müşterileri-
nin yürütmesine yardımcı olan çözümler sunarlar. Starling Bank 
API’leri aracılığı ile tüm partilere bireysel bankacılık imkanları sağ-
lamaktadır. İş Bankası Türkiye’de e-ticaret platformlarının kredili 
satışı yapmasına imkan veren API’sini kullandırmaktadır.

Ürün Sağlayıcı: Gerek SaaS modeli gerekse lisanslama modeliyle 
belirli fonksiyonları yerine getiren yazılımlar sunan kurumlardır. 

Veri yeni altın ise
finansal veri yeni elmastır
Teknoloji firmaları bir mağazaya girdiğinizde sizin tam 
olarak oraya ne amaçla girdiğinizi yorumlayabilirler fakat 
net olarak bilemezler. Ürün alıp almadığınızı veya müşte-
ri olup olmadığınızı dahi tahminlemek durumundalar. Bir 
sipariş götüren kurye veya orada çalışan bir kişi de olabilir-
siniz. Finanslar veri ise çok nettir, hangi ürün, ne kadara ne 
sıklıkla alındı, o mağaza rakiplerinden pahalı mı? Muhitte 
zenginler var mı? Özetle Finansal veriler çok daha nettir.

Açık bankacılık bu madene ilk kazmayı vurdu ve sahipliği-
ni kaynağına teslim etti.

Bu sınırsız madenin başı hiç boş kalmayacak, zamanla 
çıkaranlar, işleyenler, kullananlar, ticaretini yapanlar ve 
bunlara araçlar satanlardan oluşan bir pazaryerine dönü-
şecektir.
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Altyapı ve Hizmet Sağlayıcı: Sadece yazılıma odaklanmayarak 
gerekirse operasyonel işleri de üstlenerek, tüm hizmeti uçtan uca 
sağlarlar. Konusunda uzmanlaşarak ve istekleri ortak bir havuzdan 
yöneterek operasyonel verimliliğe odaklanırlar. Örneğin; Green-
Dot BaaS Platformu arka planda GreenDot Bank’i kullanmaktadır.

Lisans Sağlayıcı: Bazı kurumlar sağladıkları süreç ve hizmetlerin 
içine lisans kullandırma gibi çözümler de ekleyecektir. Örneğin Fi-
dor gibi Bankaclık servisi sağlayan kurumlar aynı zamanda banka-
cılık lisanslarını da kullandırmaktadırlar. Olası riskler ve regulatif 
kontrollerden dolayı, organik veya inorganik bağları olmayan ku-

rumlar haricinde genellikle lisanslı bankacılık servisleriyle bütün-
leşik olarak sağlanmaktadır. 

Teknolojik Yetkinlik Sağlayıcı: Tüm platform adımlarına hizmet 
edebilen, buradaki ortak sorunları çözmeye odaklşanmış sağla-
yıcılar bulunmaktadır. Örneğin; müşteri tanıma, dolandırıcılık ve 
kara paranın aklanmasının önlenmesi, regülasyonlara uyum ve 
veri güvenliği gibi konuların, oluşan yüksek maliyetler nedeniyle, 
konusunda uzmanlaşmış kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi 
ön plana çıkacaktır. 

BBVA, ABD’de bir BaaS platformu çıkarttı

Kimlik Doğrulama
Tek aramada müşterinin kimlik doğrulamasını kolaylaştırın

Müşteriler

Çözümler

Para Aktarma
Özel bir ACH ve fatura ödeme çözümleri de dahil olmak üzere tek bir uç 
noktadan oluşan bir dizi ödeme türünü destekleyin

Kart Basımı
Markalı müşteri banka kartlarını tasarlayın ve yönetin

Hesap Oluşturma
Markalı tüketici ve ticari mevduat hesapları oluşturun ve yönetin

Green Dot, küçük işletmelerin bankacılık 
ürünlerini piyasaya sürmelerini sağlayacak
bank OS, 'herkesin’ bankacılık ürünleri sunmasını sağlayacak

Spor
Malzemeleri
Markaları

Spor ligi banka 
kartı değişim 
ücretinden 
para kazanıyor

Gençlik
Spor

Organizasyonu

Sporcular

4

Sporculara indirimli 
sanal banka kartları 

gönderim

2
Sporculara 

ortaklıktan indirim 
sağlamak

1

Sporcular 
mağazada para 
harcıyor, 
indirim alıyorlar

3

Kaynak CB Insights
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Sektörler ve İş Birlikleri 

Gelişen teknolojiyle birlikte bankalar, mevcut sistemlerini yeni ka-

nallara uyarlayarak teknolojiye adapte olmaya çalışmaktalar. Yeni 

oluşan sektörlerlere girmek yerine, bu yeni kanallarda mevcut 

hizmetleriyle yer edinmeye başladılar. Örneğin; internetten sonra 

bankacılık sektörü, e-ticaret sektöründe hakim ürünler veya şirket-

ler kurmak yerine internet bankacılığına yöneldi. 

Günümüzde mobil cihaz kullanım oranları dünya genelinde ciddi 

artış göstermekte. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz dönem, “mo-

bil internet çağı” olarak adlandırılmakta. Bankalar bu dönemde de 

kullanıcıların hayatına dokunan mobil uygulamalar yerine, mobil 

bankacılık uygulamaları yapmayı tercih etmekte. 

Özellikle arttırılmış gerçeklik ürünleri, görüntü işleme ve sesli ya-

pay zeka teknolojilerinin olgunlaşmasıyla, “dijital gerçeklik” dö-

nemine doğru geçiş süreci başlamıştır. Bu geçişle birlikte insanla-

ra erişim kanalları da çeşitlenecek, akıllı gözlükler bile alternatif 

erişim kanalı haline gelecek. Bu yeni dönemde insanların hayatına 

entegre olmayan ürünlerin git gide daha az kullanılacağı değerlen-

dirilmektedir. Bu aşamada bankaların müşterilerine ulaşabilmek 

için önceki yaklaşımlarını değiştirmelerinin ve müşteri deneyimi 

öncelikli ürünler ortaya koymalarının daha da önemli hale gelece-

ği düşünülmektedir.

Dijital işyeri tanımı, işleri mobil veya farklı dijital kanallar yoluyla 

yürütmekten çok daha farklı bir kavramı içermektedir. Örneğin; 

e-ticaret ile birlikte mevcut modelini e-ticarete aktaran firmalar-

dan çok, tüm süreçlerini dijitalleştiren ve e-ticarete göre değiştiren 

firmalar ön plana çıktılar. Müşterinin deneyimini ön plana alan, 

pazarlamasından siparişine, depo yönetiminden teslimatına ka-

dar tüm sürecini, altyapısını buna göre planlayan ve tasarlayan ku-

rumların daha başarılı olduğunu gözlemlemekteyiz. Bankacılıkta 

da regülasyonların esnemesiyle dünyada bu alanda da benzer bir 

dönüşüm bulunmaktadır. Müşteri deneyimini ön plana alan ku-

rumlar, maliyet, hız ve müşteri memnuniyeti açısından ön plana 

çıkmaktadırlar.

Önümüzdeki dönemde teknolojideki gelişmelerle bankacılık git 

gide insan yaşamının içine pürüzsüz bir şekilde entegre olacak. Ör-

neğin; bugün insanlar ev alırken kredi kullanmak için hala banka-
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ya gidip karmaşık ve yorucu bir süreçten geçmek durumundalar. 

İleride ise müşteriler satın alma tercihlerinde ödeme koşullarını 

da ön planda tuttukları bütünleşik bir sürece doğru ilerleyecekler. 

Bütünleşik süreç için iki temel alternatif ön plana çıkmaktadır. Ya 

bankalar kurumsal veya bireysel farketmeksizin müşterilerinin ya-

şamları için kritik olan fonksiyonlara daha fazla ilgi gösterecekler 

ya da müşterilerin hali hazırda yaşam döngüsüne odaklanan, fi-

nans dışı sektörel girişimler veya teknoloji şirketleri müşterilerinin 

finansal ihtiyaçlarına önem verecekler.

Her iki durumda da bütünleşik hizmetler sağlayabilmek için farklı 

sektörlerden bilgi sahibi olmanın ve farklı sektörlerle hızlı iş birlik-

lerine gitmenin önemi artmaktadır. Ortaklıklar, doğası gereği bir-

çok küçük firmanın tek başına etkili bir şekilde yaratamadığı an-

cak diğer işletmelerin yanında çokça katkıda bulunabileceği ölçek 

ekonomileri yaratmaya yardımcı olabilir ve yardımcı olmalıdır.

Küresel bir bakış açısıyla uluslararası ortaklıklar ve iletişim, işlet-

melerin Ar-Ge maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olabilir. Maliyet 

ve zaman açısından verimli Ar-Ge, inovasyonun ve çıktının artırıl-

masının çok önemli bir parçasıdır.

Finextra tarafından yeni yapılan bir araştırmada, ankete katılan 

banka yöneticilerinin %81’i dijital dönüşüm elde etmek için ortak-

larla işbirliğinin en iyi strateji olduğunu söylemiştir.

Bankaların büyük çoğunluğu ortaklıklar için uygun değildir. Daha 

büyük kurumlar ortaklıkları belirleme ve ortaklıklara girme kaynak-

larına sahip olabilir; ancak büyüklükleri ve örgütsel karmaşıklıkları 

ortaklıkları operasyonelleştirmeyi ve ölçeklendirmeyi zorlaştırır.

Küçük kurumlar genellikle anlamlı sayıda ilişkiyi tanımlamak, in-

celemek ve girmek için gereken kaynaklara veya becerilere sahip 

değildir. Ortaklıkları operasyonel hale getirmek genellikle daha 

küçük kurumlar için zor olabilecek çekirdek uygulamalara enteg-

rasyon gerektirir.

Bu nedenle başarılı iş birlikleri gerçekleştirebilmek için hem şirket 

içi ortamın ve yetkinliklerin uygun hale getirilmesi hem de işbirliği 

modellerinin çeşitleri ve bunların kuruma uygunluğu önemli hale 

gelmektedir.

İŞ BİRLİĞİ MODELLERİ
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İnsan ve Organizasyon

Finansal Farkındalık ve Fizibilite

Temel Problemler
Kemikleşmiş iş yapış şekilleri ve değişime açık olmayan kültür

İş süreçlerinin farklı silolara dağılarak paylaşılmış olması

Çok seviyeli hiyerarşi ve onay zincirleri

Performans kriterlerinin kısa vadeye daha fazla odaklanması

Risk almanın ödüllendirilmemesi, başarı odağının ön planda tutulması

Pastayı büyütmek yerine, pastaya sahip olmayı ön plana çıkaran şeffaflığı reddeden kültür

Temel Problemler
Dedike bir bütçenin olmaması, konu bazlı bütçe çalışması yapılması

Tüm şirket genelinde tek bir risk profilinin uygulanması

Kısa vadeli finansal KPI’ların uzun vadeli Finansal KPI’ların önüne geçmesi

Karlılık eşiği: Şirketin ana iş kolunun karlı olması nedeniyle alternatif alanların hiç denenemesi

Öneriler
İş birliği odağına hizmet eden dedike bir takım kurmak
 
Kurulan bu ekibin, iş birliği için gereken bu tablodaki 4 yetkinliğe de sahip bir ekip olmasını sağlamak

Kurulan iş birliği ekibinin, kendi karar alanlarının olmasını sağlamak

Kurulan iş birliği ekibinin ekosistemle içiçe ve uyum içerisinde çalışması
 
İş birliğini stratejinin bir parçası yapmak ve taktik planlara indirmek

Tüm çalışanların iş birliği yetkinliklerinin arttırılması için eğitimler düzenlemek

Çözümler

Şirketin risk algısı, karlılığı ve alternatif iş kollarına uzanma arzusuna göre bütçenin belirli bir kısmının 
dedike olarak iş birlikleri içeren projelere ayırmak

Kısa vadede fizibilteye baz olan Müşteri kazanımı odaklı KPI’lar uzun vadede ise daha Finansal KPI’ları 
ön planda tutmak

Ana strateji ile uyumlu deneysel işbirliklerine esneklik sağlamak

Gelir paylaşım modeli ve kiralama gibi çalışma modellerini içselleştirmek

İş Bilgisi ve Hukuk

Teknoloji ve Dijitaleşme

Temel Problemler
İş birliği yapılan sektörde uzmanlık olmaması

İş birliği modellerinin avantaj ve dezavantajlarının bilinmemesi

Hukuk ve regülasyonlar konusunda bilgi eksikliği

Üst yönetim desteği

Risk faktörünün göz ardı edilerek yüksek beklenti oluşturulması

Temel Problemler
İş birliğini hayata geçirmeye uygun olmayan teknolojik altyapı

Sıkı güvenlik uygulamaları

Zayıf API ve Bulut desteği

Entegrasyonlar için gereken kaynakların öncelik alamaması

Çözümler
İş birlikleri konusunda uzmanlaşmış hukuk, sözleşme ve regulasyon danışmanları ile çalışmak

İş birliği yapılan sektör konusunda bilgisi olan iç/dış danışmanlarla çalışmak

Üst yönetimden sponsor desteği sağlamak

Tüm liderleri sürece dahil etmek 

Sözleşme ve Hukuki süreçlerin yürütülmesinde güveni zedeleyecek uygulamalardan kaçınmak

Ürün ve şirket satınalma gibi opsiyonlarda tecrübeli bir ekip oluşturmak

Finansal ve stratejik yatırım için gerekli bilgi ve organizasyonu oluşturmak

Spin-off’lar için hızlı şirketleşmeye imkan veren bir esneklik sağlamak.

Çözümler

Ürün ve altyapının iş birliği söz konusu olmasını beklemeden, iş birliği gereklerine 
uygun olarak düzenlenmesini sağlamak

Zengin API altyapısı oluşturulmasını sağlamak

İş birliğini hayata geçirmeye odaklanmış dedike güvenlik, entegrasyon, test ve tasarım 
ekibi bulundurmak

İŞ BİRLİĞİ MODELLERİ
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Uygulama Programlama Arayüzleri / Sandbox Girişim/Girişim Ürünü Satın Alma 

01 07

Açık İnovasyon Ortak Girişim 

03 09

Girişim Ürün Entegrasyonu  Girişim Satın Alma 

05 11

İç Hackathon/İnovasyon Yarışması Şirket İçinde Girişimci/Girişim Laboratuvarı 

02 08

Girişim Hızlandırma Programı Girişime Sermaye Yatırımı 

04 10

Girişim Ürün Ortaklığı Hibrit Modeller 
06 12

İş Birliği Modelleri
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İnovasyonu, tüketicilerin hayatlarını ve işletmelerinin operasyon-

larını daha verimli, maliyet etkin ve güvenli hale getirmek için yeni 

pazar lideri teknolojilerinin kullanması olarak görüyorsak, bunu 

yapmanın en iyi yolu ortaklık modelleri geliştirmektir. 

Ortaklıklar, doğası gereği birçok küçük firmanın tek başına etkili bir 

şekilde yaratamadığı ancak diğer işletmelerin yanında çokça kat-

kıda bulunabileceği ölçek ekonomileri yaratmaya yardımcı olabilir 

ve yardımcı olmalıdır. 

Küresel bir bakış açısıyla uluslararası ortaklıklar ve iletişim, işlet-

melerin Ar-Ge maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olabilir. Maliyet 

ve zaman açısından verimli Ar-Ge, inovasyonun ve çıktının artırıl-

masının çok önemli bir parçasıdır. 

Bu nedenle, bilgi transferinin geliştirilmesi, geniş kapsamlı en iyi 

uygulamaların sağlanması ve ortaklıklar aracılığıyla tüm dünyada 

ağın büyüklüğünün artırılması sağlanabilir.

Dünya genelinde, özellikle Avrupa’da, Banka-FinTech iş birliğinde-

ki risk ve gelir paylaşımı gelişmeye devam etmekte, çünkü mevcut 

gelir riski oranı bankalar açısından olumsuz bir durum ve uzun va-

deli sürdürülebilirlik için bunun ele alınması gerekmektedir. Ban-

kalar herhangi bir iş birliğinde riskin en büyük kısmını karşılarken, 

gelir payı bankalar ve FinTech’ler arasında eşit olarak bölünebil-

mektedir. 

Uygulama Programlama Arayüzleri / Sandbox
 
Kontrat Tabanlı API 
Bankacılık API’leri (uygulama programlama arayüzü) üçüncü ta-

rafların yeni ürünler ve hizmetler geliştirmesine ve müşteri dene-

yiminin çok daha üst seviyelere çıkmasına olanak vermektedir. Bu 

durum geleneksel finans kurumları ile Fintech’ler arasında daha 

yakın iş birliği sağlamakta ve bu nedenle API’ler özellikle Finte-

ch’ler açısından bankalardan en çok talep edilen konu olarak gö-

rünmektedir. 

Finansal kurumlar güvenlik kaygılarıyla API’lerini daha gelenek-

sel yöntemlerle açarak API çalışmalarına başlıyorlar. Bu nedenle 

API’nin kimin tarafından ne şekilde kullanılacağını hem karşılıklı iş 

anlaşmalarıyla hem de karşılıklı güvenlik altyapılarıyla netleştire-

rek ilerlemeyi tercih etmektedirler. 

Değerlendirmeler
> Kontrollü bir çalışma olduğundan dolayı, şirketin müşteriye 
olan kanalı kaybetmesini sınırlama yönünde banka inisiyatif kul-
lanabilmektedir.

> Hem iş birliği kapsamı hem de teknik altyapının sağlanması 
maliyetli, kompleks ve uzun sürmektedir.

> Küçük başlayan ama hızlı büyüyen Fintech’lerin geç fark edil-
mesi ve ortaklıklarının başka firmalara kaptırılması olası.

İŞ BİRLİĞİ MODELLERİ
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> Yapılan çalışma genelde bir, bazen de sınırlı sayıda Fintech’i 
içerdiğinden dolayı bu Fintech’lerin başarılı olup olmaması da so-
nucu etkilemektedir.

> API’lerin temel amacı hız kazanma ve çoklu hızlı iş birliği oldu-
ğundan, bu yapının istenilen etkiyi yapması sınırlı olacaktır.

> Fintech’in büyümesinden dolaylı olarak faydalanılabilmekte ve 
ileride Fintech’in başka kurumlarla entegre olarak bu dolaylı faydayı 
da başka yere yönlendirmesiyle gelir kaybı oluşabilmektedir. 

Açık API/SandBox 
Bu modelde, firmalar kamuya açık API’leri ve sanal geliştirme or-

tamları veya anonimleştirilmiş müşteri verisi örnekleri aracılığıyla 

FinTech’lere, altyapı veya hizmetlerinin bir kısmına sınırlı olarak 

erişmelerini sağlar. Firma için bu, FinTech’lerin firmayı etkileme-

den yeni ürün ve hizmetler üretip test edebilecekleri, yeniliğe karşı 

nispeten kapalı bir yaklaşımı temsil etmektedir. 

Özellikle Avrupa’da, Açık API’ler finansal hizmetlerde daha yaygın 

hale gelmektedir. Hatta 2018’de AB’nin Gözden Geçirilmiş Ödeme 

Hizmetleri Direktifi’nin (PSD2) devreye alınması, bankacılık müş-

terilerinin mevcut bankalarından ayrılmaksızın üçüncü şahısların 

mali durumlarını yönetmelerine yardımcı olacaktır. Bir API veya 

sanal alan modeli, genellikle bir ürünün nasıl kullanılacağı veya 

kimin sahip olduğu hakkında ticari bir anlaşma içermez.

Değerlendirmeler 
> Bazı API’lerin ücretli, bazı API’lerin de ücretsiz olması mümkün.

> ATM Listesi, Şube Listesi gibi servisler bankalara olan yönlen-

dirmeyi arttıracağından ücretsiz ve herkese açık olmaya daha yat-

kın servislerdir. 

> Bazı API’ler onaya ve ücretlendirmeye tabi olabilir. Sabit pa-

ketlerle dijital ortamda gerçekleştirilerek, hızlı ticari ve teknik iş 

birlikleri sağlanabilir.

> API’lerin açık olması müşteri kanalının girişimlerle paylaşılma-

ya başlamasına olanak sağlayacaktır. 

> İlk API’leri açmak ve çok yerde kullanılmasını sağlamak banka-

cılık gelirlerini arttırabilecektir.

> Tüm bankaların API’lerini açtığı bir ortamda bu, kanalın gi-

rişimlerle paylaşılmasına neden olacaktır. Mevcut durumda öncü 

İŞ BİRLİĞİ MODELLERİ
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bankalarda, verimlilik ve rekabet odaklı fiyatlamada gelir kaybına 

neden olacaktır. 

> Tüm Bankaların API’lerini açtığı bir ortamda aynı esneklikte 

API açmamış olmak ciddi pazar ve gelir kayıplarına neden olabile-

cektir.

> Oyun teorisi değerlendirildiğinde API’lerin yaygınlaşması kaçı-

nılmaz görünmektedir.

> Veri güvenliği ve regülasyon konularının dikkatle takip edilme-

si gerekmektedir.

İç Hackathon/İnovasyon Yarışması 

Hackathonlar, kurumların bir iş veya teknoloji problemi sunduk-

ları ve FinTech’leri genellikle proje için özel olarak oluşturulmuş 

bir ekip aracılığıyla buna çözüm bulmaya davet ettikleri sınırlı sü-

reli geliştirme etkinlikleridir. Son yıllarda popüler hale gelen hac-

kathon’lar, çekici bir ürün üretmekten ziyade, erken aşama kon-

septlerini test etmek için hızlı inovasyona ve hızlı prototiplemeye 

odaklanır.

Fikir yarışmaları ise genelde dijital ortamda ve belli bir zamana 

yayılmış olarak gerçekleştirilir. Fikir yarışmalarında da dijital or-

tamda karşılıklı değerlendirme ve iç mentörlerin desteğiyle fikir-

lerin ilerletilmesi sağlanır. Bu tarz çalışmalarda temel hedef, ürün 

çıkarılması yönünde olmakla birlikte aslında beklenti bu yönde 

olmamalıdır. Şirket içi çalışanların mevcut görevleri ve bağımsız 

hareket edememeleri ve işi sonuçlandırmak için tüm yetkinlikleri 

üzerlerinde bulundurmaları çok beklenmemelidir. 

Değerlendirmeler 
> Hackhaton’lar kısıtlı zamanlı yapıları nedeniyle daha çok ya-

zılım, teknoloji, sunum ve pazarlama yetkinliklerinin tespiti konu-

sunda olumlu sonuçlar vermektedir.

> Fikir yarışmaları ise inovatif fikirlerin oluşturulması, değerlen-

dirilmesi, zenginleştirilmesi ve sahada denenmesi gibi yetkinlikle-

rin artırılması yönünde oldukça etkilidir. 

> Tamamen içe dönük gerçekleştirilen çalışmalarda hem fikri 

oluşturma hem de fikri gerçekleştirme açısından yeterli yetkinlik 

ekipte toplanmayabilir.

> Ana odağı farklı olan kişilerin bakış açısını geliştirmek açısın-

dan çok faydalı olan bu etkinliklerde yüksek başarı beklentileri 

oluşmakta; bu da hem katılımcılarda hem de yöneticilerde hayal 

kırıklıkları yaratmaktadır.

Açık İnovasyon

Bu modelde takımın tamamı veya bir kısmı şirket dışından olmak-

tadır. Hem hackathon’lar hem de fikir yarışmaları bu kapsamda 
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yapılabilir. Projeye katılan takımlara, kurum tarafından iç uzman-

lığa ve kaynaklara erişim verilir, fikri mülkiyet hakları hakkında 

sorular sorulabilir ve özellikle bu etkinlikler sırasında çözümler 

oluşturulur. Kurumlar kendi mevcut fikri mülkiyetlerinin hackat-

hon sırasında nasıl kullanılabileceğini belirlemelidir ve nihai ola-

rak FinTech’ler veya ikamet eden girişimciler tarafından geliştirilen 

ürün veya hizmetlerin haklarına sahip olmalarını sağlamalıdır. 

Değerlendirmeler 
> Dışa açık Hackhaton’lar ve fikir yarışmaları, şirket dışı yetenek-

lerin cezbedilmesi ve şirket içine çekilmesi için etkili olmaktadır.

> Dışarıya açık olması sektör dışı da dahil olmak üzere çok farklı 

fikirlerin oluşmasını sağlayabilmektedir.

> Bu tarz oluşumlara bizzat hedefi girişimcilik olan kişiler de ka-

tılabileceğinden sonuç alma ihtimali artmaktadır. Buna rağmen 

katılımcılar henüz bir girişim seviyesinde olmadığından başarı 

oranı düşüktür. 

Girişim Hızlandırma Programı

Bu model genellikle, halihazırda geliştirmekte oldukları yeni ürün 

veya hizmetlerle ilgili destek için birçok FinTech’i kurumlara yönlen-

dirir. Kurum, başvuru sahiplerinin küçük bir grubunu seçerek en umut 

verici yenilikleri belirleyebilir ve bunlardan faydalanabilir. Seçilen Fin-

Tech’ler ise uzmanlığa, desteğe ve bir müşteri tabanına erişebilir. 

Burada temelde 2 model kullanılmaktadır. Birinci modelde hiçbir 

yatırım ve pay alınmazken, ikinci modelde sağlanan faydalar kar-

şılığında girişimlerden pay alınmaktadır.

Kurumsal Hızlandırma programları, kurumların genellikle seçtiği 

FinTech’lerden bir pay almasıyla, basit iş birliğinden ziyade, eşitlik 

anlaşmaları ile çalışabilir. Bu, FinTech’lerin sundukları hisse sene-

di miktarı ve yayınlandığı şartlar ile açık ve rahat olduklarından 

emin olmaları gerektiği anlamına gelir. 

Hissedarlar, ticari ortaklardan daha yüksek düzeyde bir kontrol, 

yönetim hakları ve münhasırlık bekleyeceğinden, FinTech’ler ve 

kurumların farklı ticari modeller altında faaliyet göstermesini 

önlemek için erken aşamada yasal anlaşmaların yapılması gere-

kecektir. Her bir taraf, bu tür düzenlemeler kapsamında ötekinin 

haklarının farkında olmalı ve gerektiğinde önceden belgelendiril-

diğinden emin olmalıdır.

Değerlendirmeler 
> Girişimcilik ekosistemi ile etkileşimi arttırmak ve deneyimle-

mek için iyi bir model olarak öne çıkmaktadır. Girişimlere, çalışma 

modelleri hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı sağlar.

> Fikri mülkiyet hakları tamamen girişimlerdedir. Girişimlere 

sağlanan faydaların, firmaya olandan çok, network etkisine odak-

lanmak gerekir.
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> Ortaklıklarda münhasırlık gibi konular önem taşımaktadır.

> Bu modelde girişimlere veya çalışanlarına doğrudan yatırım 

yapılmadığından maliyeti düşüktür. Fakat bu maliyetin gelir olarak 

geri dönüşü de düşük olmaktadır. 

Girişim Ürün Entegrasyonu

Bu modelde ürün veya hizmet halihazırda tamamlanmış ve pi-

yasaya hazır durumdadır. Kurum, bir FinTech firması tarafından 

geliştirilen, müşteri tabanının sınırlı bölümlerini white-label veya 

ortak markalı bir ürün olarak test etmek için belirli bir ürünü seçe-

cektir. Bu işlem başarılı olursa, kurum daha sonra ürünün kullanı-

mını ölçeklendirir. Bu, kuruma yeni önermeleri ve ürünleri kendi 

sermaye ve geliştirme zamanlarını harcamadan kolayca deneme 

şansı verir.

Bu, her bir tarafın eşit bir şekilde risk ve büyüme fırsatlarını pay-

laştığı ticari bir modeldir. Bununla birlikte, konular fikri mülkiyet 

hakları ve münhasırlık etrafında toplanabilir. FinTech’lerin, ürün-

lerinin bir kurum ile kullanılmasına ilişkin bir anlaşmaya girmeleri, 

ürünü başka şirketlere satmalarını engelleyeceğinden, önceden 

anlaşılması gerekecektir.

Bu münhasırlık kaygısı kurumu da etkileyebilir. Tek bir sağlayıcıya 

bağlı olup olmadığını ve tek bir ürüne güvenerek ilişkili operasyo-

nel riskleri alıp almayacağını değerlendirmemesi gerekecektir. Bu 

modellerin çoğunda olduğu gibi, fikri mülkiyetin yasal mülkiyeti ve 

kontrolü hakkında da tartışmalar vardır.

Değerlendirmeler
> Temelde API kullanımı üzerinden yürütülen çalışmada, gelir 

paylaşımı modeli uygulanmaktadır. Bazı durumlarda ürün içeriye 

kurularak kullanılması gerektiğinden API tabanlı çalışma yetersiz 

olabilir. 

> Bu tarz bir yapıda genelde lisanslama ücreti veya Servis fiyat-

laması modeli ile ücretlendirme yapılıp tüm gelir kurum tarafın-

dan alınmaktadır.
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> Girişimin gelir odağı olmadığından, ürünün firmaya ne kadar 

gelir sağlayacağı ana odağında olmayabilir.

> Kurum olası tüm gelirin veya gelir elde edememenin riskini 

kendine saklamaktadır. 

> Bu modelde genelde münhasırlık olmadığından, bu süreçte 

ürünün kazandığı yetkinlikler başka firmalara da avantaj sağlaya-

bilmekte ve bu avantaj paraya çevrilememektedir.

> Özellikle yüksek veri ve ekran entegrasyonu gerektiren çözüm-

lerde, ragülasyonlar nedeniyle entegrasyon süresi ve maliyetleri 

çok yükselebilmekte, girişimin dışarıda bulut ortamlarında çok 

hızlıca sağlayabildiği özellikler, istenen kalite, hız ve maliyette elde 

edilmeyebilmektedir.

Girişim Ürün Ortaklığı

Bu modelde firmalar girişimlerle, spesifik bir ürünleri üzerine 

bayilik veya ortak geliştirme modeliyle ortak olabilirler. Bunu 

gerçekleştirmek için aracı bir teknoloji şirketi veya aracı bir firma 

kullanabilirler. Oluşturulan ürünün satış, geliştirme ve pazarlama 

maliyetleri ortak olarak karşılanmaktadır. Halihazırda ihtiyaç 

duyulan ürünün pazarda önemli bir ihtiyacı çözecek global bir 

oyuncu olabileceği durumlarda kullanılabilir. Ürün ilk geliştirme 

aşamasından itibaren ortak olarak da geliştirilebilir.

Değerlendirmeler
> Bu yöntemle teknik bilgi içeren ürünler de (kredi skorlama, 

sahtekarlık tespiti vb.) kullanıldığından ürünün faydasının ötesin-

de gelir elde etme imkanı doğabilir.

> Ürünün sahipliği paylaşıldığından dolayı, ortak çalışma saye-

sinde ürün daha etkin özelliklere kavuşabilir.

> Sadece ürün bazında ortaklık yapılması durumunda girişimin 

odağı başka ürünlere kayabilir, yatırım, satış ve gelir paylaşımının 

çok net ve her iki tarafı sonuç odaklı tutacak şekilde olması gerek-

mektedir.

Girişim/Girişim Ürünü Satın Alma

Bu modelde geliştirilmiş bir ürünü entegre etmek veya onun üze-

İŞ BİRLİĞİ MODELLERİ



219

TEKNOLOJİ RAPORU

rinde ortaklık yapmaktan çok, ürünün genellikle girişimin bizzat 

satın alınarak bünyeye katılması şeklinde ilerlenir. Bu tarz bir ya-

pıda genellikle çalışanlar da belirli süreli olarak şirkette bulunacak 

yapılanma sağlanır. 

Özellikle girişimi satın alan kurumun girişime büyük katkı yapa-

cağı ve işi büyütme konusunda girişime ihtiyacın daha az olacağı 

durumlarda kullanılabilir. 

Değerlendirmeler
> Özellikle teknolojik bir yetkinliğin kazanılması veya belli bir 

müşteri portföyüne ulaşmak için etkin bir yöntemdir.

> Eğer işin başarıyla devam etmesi için girişimin çalışanlarına 

ihtiyaç varsa bu modelde iyi sonuç elde etmek zordur. 

> Henüz nasıl ölçekleneceği belli olmayan uygulamalarda, giri- 

şim ruhu ortadan kalkacağından dolayı başarılı olma ihtimali ol-

dukça düşüktür.

> Girişim ruhunda bir yapıdan, kurumsal bir sürece geçeceğin- 

den dolayı özellikle ölçeklenebilecek işler için olumlu sonuçlar ve-

rebilir. 

Şirket İçinde Girişimci/Girişim Laboratuvarı

Bu modelde girişimcileri içeriden tespit etmek de ihtimal dahi-

linde olmakla birlikte, asıl hedef tüm sektörden girişimci özelliği 

yüksek profillerin sözleşmeli veya uzun vadeli olarak şirkete alın-

masına dayanmaktadır. Girişimci, şirket bünyesinde diğer birim-

lerden ayrı olarak girişimci gibi çalışmakta, buna karşın şirket için-

deki inovasyon, Ar-Ge, satış, hukuk, muhasebe gibi imkanlardan 

yararlanmaktadır. Girişimci kendi benimsediği ürün ve iş modeli 

odağında çalışabileceği gibi, şirket içinde oluşan iş modelleri ve 

ürünlere de odaklanabilir. İç girişimcinin fikri kendisi tarafından 

ortaya atılsa dahi, fikirde ilerlemek için şirket içi birimlerden ve üst 

yönetimden onay alması gerekmektedir. Sonuçta başarılı olan iş 

özelinde iç girişimcinin opsiyonla çalıştığı ve başarı sonucunda da 

kardan pay aldığı işin başarılı bir şekilde devam ettiği durumda 

spin-off’ların oluşturulabildiği bir yöntemdir.

Değerlendirmeler 
> Bu model kurumsal inovasyon anlamında en etkin yöntemler-

den birisidir. Telif hakları ve gelirin paylaşılması konusu kurumun 

kontrolü altındadır.

> Şirket stratejisi ve yetkinliklerine uygun projeler geliştirilmesini 

sağlamaktadır. 

> Temel motivasyonu başarı olan, risk algısı dış girişimcilere 

göre daha düşük, kurumsal avantajların girişimciye sağlayabile-

ceği faydaları, sonuçta elde edeceği gelirden feragat edebilecek 

kadar içselleştirmiş ve iletişim yeteneği gelişmiş girişimciler gerek-

tiğinden firmaların bu profillere ulaşması zor olabilmektedir.
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> Bu modelde çok sayıda fikir denemek, kontrol mekanizmala-

rı ve süreçleri nedeniyle VC (Venture Capital / Girişim Sermayesi) 

modeline göre daha az sayıda deneme yapılabilmesine neden ol-

maktadır.

> Kurumsal süreçlerden dolayı girişim kaynaklara ve iş birlikleri-

ne kolay ulaşmaktadır. Buna karşın yine süreçlerden dolayı yer yer 

yavaşlama görülebilir. 

> Hem kurum içi girişimcinin hem de kurumun ortak algısında 

projeler oluşturulabilmesi durumunda herhangi bir gelir paylaşı-

mı kaygısı olmadığından hızlı bir şekilde ilerlenebilir.

Ortak Girişim

Bu modelde, bir kurum, mevcut bir işe alma veya satın alma işle-

minden ziyade, belirli bir piyasa nişini ele almak için kendi girişimi-

ni başlatır. Bu şirket, ana iş kanallarının yanında yer alır ve ayrı bir 

marka olabilir. Bunu tek başına bir FinTech ya da Venture Builder 

ile ortaklaşa kurar. Bu da kurumlara ortak öz sermaye ile destekle-

nen özel yetenekler ve yatırımlar getirebilir.

Ortak girişim için temel yasal endişe, yeni şirketin mülkiyeti ve 

kontrolüdür. Oluşturulan yeni ürünlerin haklarına kimin sahip ola-

cağı ve bu anlaşmanın münhasır olup olmadığı sorusu başlangıç-

ta çözüme kavuşturulmalıdır. Paydaşların finansal yatırımlara kar-

şı teknik uzmanlığa verilecek değer konusunda hemfikir olmaları 

da hayati önem taşımaktadır.

Değerlendirmeler
> Özellikle girişimle olan iş birliğinin net olduğu durumlarda, 

tam bir ortaklık oluşturmak için etkili bir yöntemdir. 

> Girişim dışında daha büyük ölçekli firmalarla da ortak iş yapar-

ken kullanılabilecek bir yöntemdir.

> Pazarlama, markalaşma, hukuki ve regülatif sorumluluklar ve 

finansal yönetim açısından daha bağımsız bir yapı kurmak için et-

kin bir ortak çalışma yöntemidir. 

> Gerçekleştirilmesi oldukça masraflı bir süreç gerektirebilir. Or-

taklık oranları ve çıkış stratejisi net olmalıdır.

Girişime Sermaye Yatırımı

Bu en basit modellerden biridir. Bir kurum, inovasyonlara, ön pla-

na çıktıklarında içeriden erişimi sağlamak için bir veya daha fazla 

FinTech’te azınlık hissesini alır.

Basit bir yatırım olarak buradaki yasal hususların çoğu büyük işlet-

meler için standarttır. Kurum, yatırımın risk profilini ve FinTech’in 

değerinin istikrarını değerlendirmelidir. Münhasırlık, bu bağlam-

da, geliştirilmekte olan hizmetin sadece yatırımcı kuruma sağla-

nıp sağlanmayacağını belirlemek anlamına gelir.
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Yüksek miktarda yatırım gerektiğinden, ortak hareket edilen gi-

rişim sermayesi fonu kurularak riskin çok sayıda girişime dağıtıl-

ması yöntemi izlenebilir.

Değerlendirmeler 
> Belirli oranlarda bir veya birden fazla girişime yüksek miktarda 

yatırım yönlendirilir. Risk, yatırım miktarı ve sayısı arttıkça düşe-

cektir.

> Yüksek miktarlarda yatırım yapılacağı zaman etkin bir yöntemdir.

> Hisse oranları ve çıkış stratejilerinin detaylı çalışılması ve yöne-

tilmesi gerekecektir.

> Odaklı, stratejisi ve hedef girişimi net satın almalar için süreç 

daha yavaş yürüyebilir. Anlaşmada bazı esneklikler sağlanamaya-

bilir.

Girişim Satın Alma

Bir girişimi şirket içine almadan, önemli miktarda hissesini almaya 

yönelik satın almalardır.

Bu hem pratik hem de yasal olarak en karmaşık modellerden bi-

ridir. Kurumlar, satın almalar yoluyla inovasyonlara erişimi sağla-

mak veya stratejik geçişleri hızlandırmak için belirli FinTech’leri 

satın alırlar.

Ticari olarak, anahtar kalem genellikle değerlemedir. Kurum ve 

FinTech’in bir değerleme üzerinde hemfikir olması gerekir. Bir 

kurum, hazır bir ürüne sahip bir FinTech’i alarak, belirsiz büyüme 

beklentilerine sahip olacaktır. Bu şartlar altında, yalnızca belirli ki-

lometre taşlarına ulaşıldığında (kazanç elde edildiğinde) ödenen 

değer ile bir değerleme açığı olabilir. Bu aynı zamanda FinTech’in 

iyi durumda kalmasını sağlamak ya da işi büyütmeye devam et-

mek için sahiplerini satmak anlamında yararlı bir teşvik sağlaya-

bilir.

Değerlendirmeler 
> Özellikle oturmuş ve ileride rakip olabilecek girişimler veya 

yeni bir pazara girişler için uygundur. 

> Hukuki boyutu ve finansal boyutu karmaşıktır. 

> Çıkış stratejisinin net olarak anlaşılması gerekmektedir.

Hibrit Modeller

Kurumlar ve FinTech’lerin, yukarıdaki modellerin bir hibriti olabi-

lecek özel bir ortaklık çerçevesini kabul etmesi mümkündür. Bu, 

daha fazla esneklik sağlayabilir ve ortaklığın daha geniş bir fayda 

yelpazesine sahip olmasına imkan verir. Doğal olarak, bu yaklaşı-

mın tersine daha fazla karmaşıklığa ve dikkate alınması ve ele alın-

ması gereken daha fazla sayıda yasal konuya yol açabilir. Zamanla 

bazı hibritler standart hale getirilebilir ve diğer firmalar tarafından 
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kopyalama ile kolayca çoğaltılabilir. 

Hibrit modeller daha çok grup şirketlerinde ön plana çıkar. Bir grup 

şirketi girişime ödeme altyapısı sunarken diğeri teknolojik destek 

sağlayabilir. Fonlama ise başka bir kurum tarafından sağlanabilir. 

Böylelikle ortak paydada karlılık artışı sağlanabilir. 

FinTech pazarı, başlangıçtaki yıkıcı aşamadan daha olgun ve çeşit-

lendirilmiş bir pazara doğru gelişmeye ve ilerlemeye devam eder-

ken, yeni modellerin oluşturulması da beklenmelidir. Bir firmanın 

iş uygulamalarının ve yasal yapılarının gelecekteki yeniliklere açık 

ve esnek olmasını sağlamak, bu yüksek büyüme alanında reka-

betçi bir avantaj sağlamaya yardımcı olabilir. 

Diğer Endişeler

Bir proje veya ortaklık başlatılırken ele alınması gereken belirli ya-

sal sorunlar vardır. Bu bölüm, Kurumlar ve FinTech’lerin yeni bir 

ortaklık öncesinde göz önünde bulundurması gereken (ve belki 

de uzman tavsiyelerinden yararlanılması gereken) yasal hususları 

özetlemektedir.

Fikri mülkiyet
FinTech’ler için fikri mülkiyet en büyük sorunlardan biridir. Daha 

büyük şirketler ile çalışmaya gelince yasal konular nedeniyle, iki 

işletmenin birlikte nasıl çalışacağı hakkında tam bir anlayışa sahip 

olmak ve çok açık bir şekilde bunu belirlemek çok önemlidir: 

> Hangi fikri mülkiyet mevcutta var? 

> Mevcut fikri mülkiyetin sahibi kim? 

> Mevcut fikri mülkiyet hakları her bir tarafça ve hangi şartlarda 

kullanılabilir?

> Birlikte çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkan herhangi bir 

yeni fikrin mülkiyetine kim sahip olacak?

> Gerektiğinde fikri mülkiyet nasıl birleştirilebilir?

Mevzuata Uygunluk

Kurumlar sürekli gözden geçirilmekte ve güncellenmekte olan, en-

düstriye özgü düzenlemelere tabidir. Buna karşılık, belirli bir “Fin-

Tech düzenleyici çevçeve” yoktur. Bunun yerine geçerli olan bazı 

düzenlemeler vardır. Bunlar da FinTech’in iş faaliyetlerine bağlı 

olabilir. FinTech sektörünün büyümesine yanıt olarak, kredilendir-

me için özel düzenlemeler, kitle fonlaması gibi birtakım değişik-

likler ve gelecekte daha fazla değişiklik olması muhtemel olmak 

üzere, bazı düzenlemeler yapılmıştır. 

FinTech’ler genellikle finansal hizmetler endüstrisinin ucunda ça-

lışır ve bu nedenle bir ürünün piyasaya sürülmesinden önce yasal 

incelemeye bir şekilde maruz kalabilir. Fakat FinTech’ler ve onların 

kurum ortaklarının karmaşık bir düzenleyici anlayışa sahip olma-
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ları muhtemeldir ve FinTech için geçerli olan bir yasal gereklili-

ğin dikkate alınmasını sağlamalıdırlar. Bir FinTech için, kurumun 

muhtemel endişelerini anlamak önemlidir ve kurum, FinTech’ten 

ne istediği konusunda açık olmalı ve ilişkinin başlarında düzenle-

yici kaygılarla ilgilenmelidir. Birleşme ve Satın Alma bağlamında 

düzenleyici onaylar veya bildirimlere veya dış kaynak kullanımına 

ilişkin kurallara uygun olarak ortak girişim düzenlemelerinin ya-

pılandırılmasına ihtiyaç olabilir. Bu yavaş bir süreç olsa da FinTe-

ch’in ürünlerini pazara sunmanın ayrılmaz bir parçasıdır. 

Veri Koruma ve Gizlilik 

Verilerin işlenmesi birçok FinTech (ve kurumlar) için temeldir. 2016 

tarihinde yayınlanan KVKK ve BDDK’nın bankalara özel yönetme-

likleri girişimlerle olan iş birliğinde dikkat edilmesi gereken ana 

konulardan birisidir. Sonuç olarak, FinTech ve kurum ortaklıkları, 

veri koruma ile ilgili konuları dikkatlice değerlendirmelidir. 

Kurumlar ve FinTech’ler arasında kişisel veya özel veriler değişti-

rildiğinde, siber güvenlik protokollerinin de uygulamaya konma-

sı gerekecektir. Bu, yalnızca verilerin transit olarak korunmasını 

sağlamakla kalmaz, aynı zamanda verilere tüm yaşam döngüsü 

boyunca nasıl erişileceğini verilerin kullanılacağını, işleneceğini ve 

korunacağını açıkça tanımlar. 

Kurumlar ve FinTech’lerin ne tür veri ihlallerinin meydana gelebi-

leceğini, her bir işletmenin ihlallerin tespiti ve rapor edilmesine 

nasıl katkıda bulunacağını ve veri gizliliği veya güvenlik kontrolle-

rindeki herhangi bir aksaklık ile ilgili yükümlülükleri dikkate alma-

sı gerekecektir. 

Münhasırlık

FinTech’ler, kurum ile belirli bir projenin dışında, kendi ürünlerine 

sahip veya kendi ürünlerini geliştiren bağımsız işletmelerdir.

FinTech’in kurum ile tek bir proje üzerinde mi yoksa birden fazla 

projede aynı anda mı çalışacağı bir iş birliğinde erken dönemde 

belirlenmelidir. Her iki tarafın da yaratılan ürünün diğer kurumlara 

satılıp satılamayacağını ve FinTech’in diğer kurumlarla (iş birliği 

dönemindeki veya sonrasında) bağımsız projelerle çalışıp çalışa-

mayacağını belirlemesi gerekir.

İŞ BİRLİĞİ MODELLERİ
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Büyüme ve Risk 

Yeni bir ürün veya iş kurmak doğal olarak risk taşır ancak proje 

başarılı olursa ek kâr ve sermaye artışı potansiyeli de vardır. Ku-

rumlar ve FinTech’lerin, her bir tarafın değer artışından nasıl fay-

dalanacağına ve riske maruz kalmanın sorumluluğunu kimin üst-

leneceğine karar vermesi gerekecektir. 

Maliyetler ve Kontrol 

Yeni bir ürün için geliştirme süreci önceden dikkate alınmalıdır. 

Kurum ve FinTech’in, projenin süresi boyunca araştırma ve geliştir-

me maliyetlerini finanse etmekten sorumlu olanlar da dahil olmak 

üzere bir dizi konuda hemfikir olması gerekmektedir. Her iki şirket 

de günlük operasyonları kimin yöneteceğini ve projenin daha ge-

nel stratejik yönünü kabul etmek zorundadır. FinTech’in bağımsız 

olarak mı yoksa kurumun kontrolü altında mı çalıştığı, kurumun 

bir miktar gözetim isteyip istemediği ve her iki tarafın da özel mül-

kiyet bilgilerine erişim olup olmayacağı karara bağlanmalıdır.

Çıkış Mekanizması

Projenin sonunda, kararlaştırılmış bir çıkış süreci olması gerekir. 

Çıkış mekanizmasının yapısı, anlaşmalara bağlı olacaktır:

> Yeni ve mevcut fikri mülkiyet hakları 

> Müşterek varlıkların sahipliği

> Uygunluğu korumaktan hangi tarafın sorumlu olacağı 

Bunlar sadece yasal ve ticari tartışmalar için bir başlangıç noktası 

olmakla birlikte, bir iş birliğinin başlangıcında bu temel konular 

etrafında açıklık oluşturulması ve anlaşılması, uzun vadede şirket-

ler arasında başarılı bir ilişkiyi ve ne zaman olursa olsun daha yu-

muşak bir çıkışı destekleyecektir. 

Kurumlar özel hukuk departmanlarına sahip olmasına rağmen, 

tüm FinTech’lerin yasal temsile sahip oldukları bir aşamada olma-

yacağını görmek önemlidir. İş birliği anlaşmalarının genellikle kar-

maşık doğası nedeniyle, FinTech’in tartışmaların ilk aşamalarında 

uygun yasal temsili aramasını önermekteyiz. 

İŞ BİRLİĞİ MODELLERİ
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Kimdir?

İhsan Elgin, kurumların girişimcilik dönüşümünü yöneten 
Core Strateji şirketinin kurucusudur. Startups.Watch’un 
ve FinTech İstanbul’un ise kurucu ortağıdır. İş Girişim Ser-
mayesi ve Finberg Yatırım A.Ş’nin de Yönetim Kurulu Üye-
si’dir.  Girişimci Kurumlar Platformu kurucusudur.

Elgin, 2011 Mayıs ayında Girişim Fabrikası’nı Özyeğin Üni-
versitesi bünyesinde kurdu ve üniversitede Girişimcilik 
Merkezi direktörü olarak görev yapmaya başladı.  Atina 
ve Londra başta olmak üzere girişimcilik, “Kurumiçinde 
girişimcilik kültürü oluşturma”, ‘’Yalın Yeni İş Geliştirme’’, 
‘’Girişimlerde Performans Yönetimi’’ ve “Kurum- Girişim 
işbirliği’’ ve “Kurumsal İnovasyon” üzerine seminerler ve 
yüksek lisans seviyelerinde dersler vermektedir.

Teknoloji bazlı girişimleri olan genç girişimcilere melek 
yatırımcılık yapmakta ve düzenli olarak Business Leaders 
Startup dergisinde yeni iş geliştirme ve girişimcilik konu-
larında yazılar yazmaktadır. 

İhsan Elgin
Core Strateji, Kurucu

Girişimci Kuruma Dönüşüm 
ile Geleceğin Şirketi Olmak
Büyük kurumların liderlik yaptığı iş hayatı, teknoloji şirketlerinin ve 
yeni girişimlerin güç kazanması ile yeniden bir değişim sürecinden 
geçiyor. Bu değişimi yaratan kritik eşiklerin başında teknolojik ye-
niliğin ivmesini arttırması, mevcut iş modellerini zorlayan yetenekli 
iş gücünün büyük kurumlarda çalışmayı tercih etmemesi (Ameri-
ka’da genç nüfusun % 42’si freelancer ve toplam hacim 2018 yılında 
1.28 trilyon ABD Dolarına ulaştı) ve yatırıma ulaşımın kolaylaşması 
(Girişimcilik ekosistemi 2018 yılında 407 Milyar Dolar yatırım aldı 
ve bir önceki yıla göre % 23,3’lük bir yatırım artışı yaşandı) gelmek-
tedir. İş dünyası böyle bir dönüşümün içindeyken şirketlerin, ku-
rumsallaşmanın yarattığı bürokrasi ve mevcut durumun yarattığı 
konfor etkisiyle yenilik geliştirme ve hızlı hareket etme yetkinlikleri 
zayıflamaya başladı ve girişimciler ciddi oyuncu olarak (milyar do-
lar değerlemeye ulaşan girişim sayısı 413, toplam değerleme 1.291 
milyar ABD Dolarıdır) oyunda yerini aldı.

Kurumlar ise iş dünyasında yenilik geliştirmede liderlik etmeleri 
için gerekli olanın kültürel bir dönüşüm olduğunun farkın a var-
dı. Çünkü artık büyük olmak değil çevik ve hızlı olmak, her türlü 
inisiyatifin merkezine müşteriyi almak ve yenilikçi iş modelleri 
geliştirmek kritik olmuştu. Bu durumda şirketler için iki seçenek 
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doğmuştu. Bunu Thomas Friedman’ın Geciktiğin İçin Teşekkür 
Ederim kitabında geçen teknoloji-insan uyum grafiğini kurumlara 
uyarladığım versiyonu ile resmedebiliriz. Bunlardan ilki hızlı öğre-
nerek bir sonraki yeniliği yakalamak. Grafikteki A noktasından A1 
noktasına olan çizgi ile temsil ediliyor. İkincisi ise yetkinliği satın 
alarak hemen yeniliğe adapte olmak. Grafikteki B noktasından A 
noktasına olan çizgi ile temsil ediliyor.

Kurumlarda Girişimcilik Neden Önemlidir?
Kurumsal şirketler, geçmişte birer girişim olarak kurulmalarına 
rağmen büyümenin ve kurumsallaşmanın etkisiyle bugün yeni 
fikirler üretme ve inovasyon yaratma rekabetinde yeni girişimle-
rin gerisinde kalmaya başladı. Şirketlerin yavaşlaması başlangıç-
ta ölçülebilir etkiler yaratmasa da artık rekabette geri kalmaya ve 
şirket değerlerine (Brand Finance 2019: Türkiye’nin en değerli on 
markasının toplam değeri 11 milyar ABD Doları, sadece yemek-
sepeti ve iyzico satışlarında ödenen tutar ise toplam 0,8 milyar 
ABD Doları) varan etkileri olduğu görülüyor. Bu değişimin yarattığı 
arayış, kurumları değişimin başladığı yere, yani girişimcilik dün-
yasına yönlenmesini sağlayarak, büyük kurumların girişimcilik ile 
dönüşümünün başlamasına sebep oldu. 2010 yılından itibaren 
başlayan kurumlarda girişimcilik faaliyetleri girişimciliğin önemi-
nin arttığı bugünlerde daha da ivme kazandı. Tüsiad’ın yayınladığı 
“Kurumların Girişimcilik Dönüşümü Rehberi6”nde de belirtildiği 
üzere Türkiye’de Tüsiad üyesi olan 48 şirketin kurumiçi girişimcilik 
programı bulunuyor. Bu şirketlerin yöneticilerinden %92’si, bu faa-
liyetlerin şirket cirosuna etki ettiğini düşünmektedir. Bu şirketlerin 
%54’ünde inovasyon birimi bulunurken %65’i genel müdür, %31’i 
genel müdür yardımcısı seviyesinde raporlamaktadır.

Kurumlarda Girişimcilik Dönüşümünün Aşamaları
Kurumlarda girişimcilik çalışmaları elde edilen tecrübeler ile iler-
liyor ve kapsayıcılığını arttırıyor yani evrimleşiyor. Bu girişimci 
kuruma dönüşüm evrimi olarak da adlandıracağımız bu süreçte 
tüm kurumları incelediğimizde Gösteri Kurumu, Deneyen Kurum, 
Benimsemiş Kurum, Girişimci Kurum olmak üzere dört temel aşa-
madan oluşmaktadır.

Zaman

Yenilik

B

Buradayız

C

Daha hızlı öğrenmek ve
daha akıllıca yönetebilmek

A

A1Şirket
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Bu durum kurumları girişimciliğe götürdü. Çünkü ilk seçeneği ger-
çekleştirmek için gereken minimum zamanda minimum maliyet 
ile geliştirme yetkinliği girişimcilerin çalışma metoduydu. İkinci se-
çenekte de satın alınması gereken yenilik ise yine girişimlerdeydi.

Bu nedenle de “Girişimci Kuruma” dönüşüm olarak da adlandır-
dığımız kurumların girişimcilik çalışmaları günümüzün en önemli 
trendleri arasında yerini almaya başladı.
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1. Gösteri Kurumu: “Ben de yapıyorum” yaklaşımı.
Kurumsal şirketler, yıkıcı iş modelleri veya yeni gelişen tekno-
lojiler üzerine kurgulanan fikirler için sadece fikir toplamanın ve 
kurumun içine odaklanmanın yeterli olacağına inanıyorlardı. Bu 
nedenle de dönüşüm öncesi dönemde sadece kurum içinde dü-
zenlenen bireysel öneri sistemleri ile ilerliyorlardı.

Kurumlar bu dönüşüm ile birlikte çalışanları için fikrini gönder ve 
çekil programlarından, çalışanın fikrini ispatlama adımına kadar 
ilerlettiği Kurum içi girişimcilik programlarına geçtiler ve buradaki 
en önemli amaç, minimum kaynak ve zamanda maksimum dene-
me yaparak projeleri hayata geçirmekti. Diğer yandan girişimcilik 
dünyası ile de temasa geçmeye başladılar. Dışa dönük uygulama-
ların ilk adımı üniversitelere bağlı veya özel olarak işletilen kuluç-
ka merkezleri ve hızlandırma programları ile işbirlikleri yaparak 

ilerlemek oldu. Bu yöntemler, hem kurumların süreçten hızlı so-
nuç alacağını düşündüğü için hem de hızlandırma program yö-
neticilerinin sadece “sunum günü” yaparak tarafları tanıştırmanın 
işbirliğine yeterli olacağını düşündükleri için beklenen sonuçları 
vermedi. Bu çalışmalar şirketler için sadece Kurumlarda girişim-
ciliğe ısınma, girişimcilik ekosistemini anlama ve iletişim faydası 
sağlama seviyesinde kaldı.

2. Deneyen Kurum: “Fırsatı daha iyi anlamalıyım” yaklaşımı
Kurumlarda girişimcilik 1.0 çabalarının sonuçlarından memnun 
kalmayan ve bu konuya daha profesyonel yaklaşmak isteyen şir-
ketler, hem içerideki uygulamada hem de iş birliği programlarında 
değişime gittiler. Çalışanları için yaptığı programlarda temel sıkıntı 
olan çalışanın mevcut işinden yeterli zamanı ayıramaması, IT’den 
zaman alamaması, maddi kaynağının olmaması ve ödüllendirme 
mekanizması konularında prensipler ve yöntemler geliştirdiler. 
İşbirliği tarafında ise kendi programlarını oluşturmaya başladılar. 

 Bu çalışmaların iki temel faydası oldu. İlk fayda, şirket çalışanla-
rı, programlara başvuran girişimcilerin çalışma yöntemlerini ya-
kından gözlemleme ve onlara verilen eğitimlerden faydalanarak 
daha çevik çalışmayı şirketlerindeki yenilikçi projelere taşıma im-
kanı buldu. İkinci fayda ise girişimcilerin ilgilendiği yeni teknoloji-
ler ve farklı iş modelleri, şirket içinde ve endüstrinin mevcut duru-
mu nedeniyle, yaşanan iş körlüğünü kırma imkanı verdi. Bunların 
etkisiyle ilk defa girişimcilik çalışmaları sonuç vermeye başladı.

3. Benimseyen Kurum: “İşimizin bir parçası” yaklaşımı
Girişimciliğin yarattığı katkıyı ve şirkete pozitif etkisini gören ku-

Girişimci kuruma dönüşüm 4.0’a yolculuk

1.0

2.0

3.0

4.0

Ben de 
yapıyorum 
yaklaşımı

Gösteri Kurumu

Fırsatı daha iyi 
anlamalıyım 
yaklaşımı

Deneyen Kurum İşimizin bir 
parçası 
yaklaşımı

Benimseyen 
Kurum

Benim 
geleceğim 
yaklaşımı

Girişimci Kurum
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rumlar, daha büyük potansiyel için bir ileri adıma ilerledi. Bu 
adımdaki ana motivasyon ise girişimlerle yatırım yaparak bera-
ber değer üretmek olurken, çalışanlarını iç girişimci, projelerini de 
kurum girişimi olarak kabul ederek fonlamaktı. Bu amaçla hem 
girişimcilik odaklı departmanlar oluşturdular hem de 3.0’ın ana 
motoru olan dış ve iç girişimciyi fonlayacak kurumsal girişim ser-
mayelerini hayata geçirdiler (2013 yılında 1.029 adet yatırım işlemi 
olurken 2018 yılında %166 artarak 2.740 adet olmuştur, yatırım tu-
tarları ise 10.6 milyar ABD Doları iken %400 artarak 53 milyar ABD 
Doları olmuştur7). Bir kurumun hedefleri ve ihtiyaçları için strate-
jik yatırım yapması için kurgulanan ama aynı zamanda bir girişim 
sermayesi gibi finansal getiri de bekleyen organizasyon olarak 
tanımlanan kurumsal girişim sermayelerinin sayısı her geçen gün 
artıyor. Buradaki önemli kriter, bu yapıların başına şirketin içinden 
mevcut bir yöneticiyi geçirmek yerine departmanlara girişimcilik 
ekosistemi tecrübesi olan, yatırım tarafına ise girişim sermayesi 
tecrübesi olan kişilerin liderlik etmesidir.

Dünyanın geneli incelendiğinde Girişimci Kurum trendi 3.0 
dönemindedir. Peki bizi bekleyen yeni dönem nedir?
Kurumlarda girişimcilik faaliyetlerinin üç döneminde de başarılı 
sonuçlar alınsa da daha ciddi başarıların önünde ortak sıkıntıla-
rın olduğu da görüldü. Bu sıkıntıların en büyük iki tanesi; stratejik 
bağlantı eksikliği ve koordinasyonsuzluktu. İster inovasyon olsun, 
ister girişimcilik çalışmaları olsun, şirketin ana stratejisindeki yeri 
belirlenmemiş ve onunla bağlantısı sağlanamamıştı. Şirket ana 
performans hedeflerinde de yoktu. Bu stratejik hizalanma eksik-
liği çalışmaların herkes tarafından sahiplenmesini negatif etkiledi. 
Diğer yandan şirket içi inovasyonu ve/veya kurumlarda girişimcilik 

programlarını yönetenler, şirket dışı işbirliği programlarını uygula-
yanlar ve iş birimleri arasında koordinasyon eksikliği hem verim-
sizlik yaratıyor hem de istenilen sonuçların alınmasını yavaşlatı-
yordu. Bu koordinasyonsuzluğun temel nedeni de tüm bu çabalar 
için bütünleşik ve tüm organizasyona yayılan bir kurum inovasyon 
stratejisinin oluşturulmamış olmasıdır. 

 4. Girişimci Kurum: “Benim geleceğim” yaklaşımı
Doğru bir strateji için tüm bu çalışmalara başlamadan önce bugü-
nün mevcut problemleri, iş birimlerinin yakın gelecek planlarına 
uyan ihtiyaçları ve şirketin gelecekteki farklı alanlardaki test etmek 
istediği inovasyon alanları doğrultusunda hem iç hem dış çalışma-
ların odak alanları netleştirilmeli. En kritik olan ise iş birimleriyle 
ve iş süreçleriyle olan entegrasyon çok net olarak tasarlanmalı. 
Bunların yanı sıra CEO’nun liderliği alması ve tek noktadan yöne-
tilen bir organizasyon olması da kritik. Son olarak bu çalışmaların 
kesinlikle bir takip ve performans kriterleri olmalı ve bunlar alıştı-
ğımız finansal veya proje yönetim ölçütleri değil inovasyon ölçüt-
leri olmalı. Kurumlarda girişimcilik dönüşümlerinde ortaya çıkan 
yapılar; girişimcilik departmanları, kurumlardaki iç girişimciler, 
beraber iş yaptığı girişimler ve kurumsal girişim sermayesidir. 

Bu dörtlünün şirketin iş birimleri ile ahenkle çalışmasını başarabi-
len kurumlar, Çift Elli Çevik Organizasyon olarak da adlandırdığı-
mız Girişimci Kurum 4.0 olacak.
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Dünya’ya İyi Gelecek 
Tarım Teknolojileri
Bugün ihtiyaç duyduğumuz doğal kaynakları Dünya’nın geleceğin-
den çalarak elde ediyoruz. Güvenliğimizi tehdit eden iklim değişik-
liğinin baskısı altındaki tarım sektörünün genişleyen insan nüfu-
sunu doyurabilmesi için daha verimli yöntemlerle gıda üretimini 
gerçekleştirmesi gerekiyor. Son yıllarda çokça yatırım alan tarım 
teknolojileri geliştiren girişimler umut veren gelişmelere imza atı-
yor. Çözülmesi gereken sorunun büyüklüğü kadar tarım sektörü-
nün paydaşları için de fırsatlar mevcut.

Neden Tarım Teknolojisine İhtiyaç Duyuyoruz?
Üstünde yaşadığımız gezegenin biz insanların ihtiyaçları için sağ-
layabileceği destek sonsuz değil. Güvenli bir şekilde sosyal ve eko-
nomik gelişmeyi sağlayabilmek için yararlanılabilecek kaynakların 
kullanılabilecek maksimum sınırına “gezegensel sınır” (planetary 
boundaries) deniyor. 9 başlık altında değerlendirilen sınırlar ara-
sından iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin azalması, tarımda fos-
for ve azot kullanımı ve ormansızlaşma, insanlığın çoktan aştığı 
sınırlar olarak tespit edilmiş durumda. Haddinden fazla kullanılan 
kaynakların hepsi de tarımla doğrudan alakalı.

Atmosferde biriken sera gazları, tıpkı seranın üstünü kaplayan cam 
veya plastik örtünün yarattığı etki gibi dünyaya güneşten ulaşan 

Kimdir?

2007 yılında Bilkent Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’n-
den mezun olduktan sonra 2009’da aynı yerden mastır derece-
sini, 2014 yılında ise Almanya’da Max Planck Enstitüsü’nden bi-
yoloji alanında doktora derecesini almıştır. Hemen Türkiye’ye 
döndükten sonra dijital tarım girişimi olan tarla.io / iklim.co ve 
hücre tabanlı temiz et üzerine araştırmalar yapan biftek.co gi-
rişimlerinin ortaklarındandır.

Erdem Erikçi
 tarla.io, Kurucu
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ma kotasını 2 kat aşmış olacak. Tarım ve hayvancılığın toplam sera 
gazı salımındaki şu anki payı %24. Elektrik üretimi %25, sanayi 
%21, ulaşım %14, binalardaki ısıtma işlemleri %6 ve diğer kaynak-
lar %10’undan sorumlu. Dolayısıyla tarım ve hayvancılığın 2050’de 
neden olacağı sera gazı salımına bir çare bulmadan küresel ısın-
mayı zayıflatmak mümkün görünmüyor. 

Tarım Teknolojisinin Faydaları
2050 yılına kadar 9 milyara ulaşması beklenen insan nüfusunu 
doyurabilmek için gıda üretiminde ihtiyaç duyulan artışın %25-70 
olması gerekiyor. İhtiyaç duyulan artışı sağlamak için önümüzdeki 
tek seçenek birim alandan daha fazla ürün elde etmektir. Tarım 
sektöründeki teknolojik gelişmeler, üretim yöntemlerindeki verim-
liliği arttırarak daha az kaynak ile daha çok ürün elde edilmesini 
sağlayacak en önemli yardımcı olacaktır. Örneğin yüksek tekno-
lojinin tarıma bağlı sera gazı salımında %10, arazi kullanımında 
%30, su kullanımında %20, azot uygulamasında %25 ve fosfor 
uygulamasında %40’lık bir azalma sağlayabileceği hesaplanıyor. 
Yüksek teknoloji uygulamaları derken daha hassas gübre uygu-
lamaları, verimli su kullanımı teknikleri, yağmur suyunun daha 
etkin kullanımı, depolama kapasitesinin arttırılması, etkin toprak 
işleme ve zararlı mücadelesi, daha verimli ve dayanıklı türlerin ge-
liştirilmesi, lojistiğin geliştirilmesi, raf ömrünün arttırılması, pazara 
ulaşma gibi gıda tedarik zincirinin her aşamasındaki problemleri 
çözebilecek yenilikçi fikir ve uygulamalardan bahsediyoruz. 

Tarım Girişimi Yatırımları
Günümüzde tarım teknolojileri alanında baş döndürücü bir geliş-
me söz konusu ve bu gelişme girişimlere yapılan yatırımların mik-

enerjinin dünyada kalmasına neden olur. Dünyanın her gün sera 
gazları yüzünden biriktirdiği enerji fazlası 400.000 tane Hiroshi-
ma’ya atılan atom bombasının yayabileceği enerjiye denk geli-
yor. Atmosferdeki güncel karbondioksit miktarı 413 ppm. Küresel 
ortalama sıcaklık artışını tahammül edilebilir düzey olarak kabul 
edilen 2°C’nin altında tutabilmek için birikimin en fazla 450 ppm’e 
ulaşmasına izin olduğu söyleniyor. Bu amaç doğrultusunda dünya 
çapındaki tarım ve hayvancılığa bağlı sera gazı salımının en geç 
önümüzdeki yıl zirveye ulaştığının gözlenmesi, takip eden yıllarda 
ise hızlı bir düşüşün gerçekleşmesi gerekiyor. 2050 yılından sonra 
sera gazı salımı değil, aksine çöküşü, yani atmosferden sökümü 
gerekiyor.  

Tarım ve hayvancılık sektörü, kendisine ayrılan sera gazı salımı 
yapma hakkına 2010 yılında ulaşmıştı. Eğer iş yapılış şekli değiş-
meden devam ederse 2050 yılında kendisine ayrılan sera gazı sal-
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%9’u tarım biyoteknolojisi, %8’i “Midstream Technologies” adı 
verilen gıdanın güvenliği ve takibine dair olan teknolojileri içeren 
yöntemler, %6’sını ise tarla yönetim sistemleri, algılama ve nesne-
lerin interneti alanında çalışmalar yapan girişimler oluşturuyor.

Önümüzdeki dönemde beklenen gelişmeler
Tarım girişimlerindeki gelişme ihtiyaç ve baskı yaratan unsurlar 
etrafında şekilleniyor. Nüfus artışı, iklim değişikliği ve çevresel 
problemlerin zorladığı şartlar ile daha verimli tarım yaparak karlı-
lığını arttırmaya çalışan üreticilerin ihtiyaçlarının aynı noktada bu-
luşması sektör için bir şanstır. Bu kesişim kümesindeki ana konu 
başlıkları: 

a) Daha az girdi ile daha verimli tarım: Kullanılan girdilerin 
(tohum, gübre, ilaç, su, enerji) tam zamanında, tam yerinde kul-
lanılabilmesi için tarlaların yakından ve sürekli takibi gerekiyor. Bu 

tarı ile paralellik gösteriyor. Avrupa’da 2012 yılında 200 milyon $ 
olan tarım teknolojileri alanındaki yatırım 2016 yılında en üst se-
viye olan 1.8 milyar $’a ulaştı ve 2018 yılında 1.6 milyar $ olarak 
gerçekleşti. Dünya genelinde ise yatırım miktarı düzenli bir artışla 
geçtiğimiz yıl en yüksek seviye olan 16,9 milyar $’a çıktı. Yatırım 
miktarı açısından Amerika, 7.9 milyar $ ile dünyada başı çekiyor. 
İkinci sırada 3.5 milyar $’lık yatırım ile Çin, üçüncü sırada ise 2.4 
milyar $ yatırım ile Hindistan bulunuyor. Avrupa’da ise tüm yatı-
rımların %45’i 388 milyon $ toplam yatırım ile İngiltere ve 324 mil-
yon $ ile Fransa’daki girişimler tarafından elde edildi. Listeyi İspan-
ya, Almanya, İrlanda, Danimarka, İsviçre, Hollanda ve Finlandiya 
takip ediyor.

2018 yılında Dünya çapında yatırım alan şirketlerin %23’ü restoran 
satış platformları (Yemeksepeti) geliştirdi. %21’i e-ticaret (Migros 
Sanal Market), %10’u yenilikçi market girişimleri (Amazon Go), 

TARIM TEKNOLOJİLERİ KONUK YAZAR ERDEM ERİKÇİ



234

TEKNOLOJİ RAPORU

en ilginç gelişmelerden biri et üretim yönteminde yaşanacak 
gibi görünüyor. “Temiz et” konsepti et üretim zincirinden hay-
vanları tamamen çıkarmayı amaçlıyor.  Temiz et bitki tabanlı ve 
hücre tabanlı olarak ikiye ayrılıyor. Bitki tabanlı temiz et, bitkile-
rin karışımından et görünümünde, dokusunda ve tadında ürünler 
elde etmeyi amaçlarken hücre tabanlı, diğer adıyla “kültür eti” 
bir hayvanın kas dokusunda gerçekleşen olayları laboratuvar or-
tamında taklit ederek hayvandan bağımsız bir şekilde et üretme 
yöntemlerine deniyor. Bu yöntemin hayvancılık ve dolayısı ile 
tarımsal yem sektörünü önemli ölçüde değiştireceği düşünülüyor.

c) Tarım değer zincirinin etkin hale gelmesi: Değer zincirinde-
ki aktörlerin birbirlerine veri aracılığı ile bağlanması sayesinde var 
olan bilginin paylaşılması doğru kararların alınabilmesini yani, 
gıda israfı, pazarlama problemleri, finansman ve sigortaya erişim, 
sözleşmelerin etkinliği gibi konularda sektörü baştan düzenliyor. 
Herkesin güvenebileceği satış ve sözleşme platformları (block 
chain), üretici ve alıcıları birbirine bağlayan pazar yerleri, para-
metrik sigorta ürünleri, kitle fonlaması ile çalışan finansman yön-
temleri tarım sektöründe yoğun olarak girişimcilerin gündeminde 
bulunuyor.

d) Biyokimya-genetik: Ortam/iklim koşullarına dayanıklı ve 
mikroorganizmalar ile simbiyotik ilişki içindeki tohumlar, çevreye 
saygılı bitki koruma ürünleri, bitki ıslahı gibi konulardaki gelişm-
eler bitki ve toprak sağlığı açısından kritik ve çokça yatırım alan 
konulardır.

e) Robotik: Yaşlanan nüfus ve tarım sahalarındaki iş gücü kaybı-

takibi yapabilmek adına uzaktan algılama ve analitik araçlar gelişti-
riliyor. Tarladan veriyi toplamak için hava veya uydu görüntüleri, 
iklim ve toprak ölçüm istasyonları, toprak ve bitki analiz cihazları, 

traktör takip cihazlarının bilgileri veri analitiği programlarında bir 
araya getirilerek işleniyor ve kritik çıkarımlara ulaşılıyor. Bu verileri 
toplayarak işleyebilen işletmelere üretim süreçlerindeki karlılıkları 
arttırabiliyorlar.

b) Farklı üretim yöntemleri: 10 bin yıldır içinde olduğumuz gıda 
üretim yöntemlerindeki değişiklikler konusunda hızlı bir gelişme 
söz konusu. Kapalı ortamlar yeni nesil seraların ortaya çıkması ile 
aynı birim alanı raflar sayesinde çoğaltarak bitkinin tam ihtiyacı 
olan su ve ışık seviyesi ile çok verimli üretim mümkün olabiliyor. 
Bu teknolojiler şehirlerin yakınlarına kurulması, hatta çok katlı 
yapıların bazı katlarının bu işe ayrılması ile gıda ihtiyacını yerel-
de çözmeye en büyük aday olacaklardır. Önümüzdeki on yılda 
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ağı üzerinden sağlamakta ve dünyanın her noktası için tarla takibi 
sağlamaktadır.

memphis meat / mosa meat / biftek.co / aleph farms: Hücre 
tabanlı et üretimi ile hayvanlara gerek kalmadan protein ihtiyacını 
çevreye zarar vermeden karşılamak için çalışmaktalar.

descartes labs / orbital insights: Uydu görüntüleri ile bitki tes-
piti ve haftalık verim tahminleri yapmaktadırlar.

Sprout / tarla.in: Gerçek zamanlı hava durumu ve tahmin verile-
rinin yanı sıra uydu görüntülerinden de faydalanarak tarım alan-
larının iklim risklerinin belirlenmesi ve sigorta şirketlerine yönelik 
hasar tespiti yapmaktadır.

na çözüm olarak tarlada yapılan rutin işleri ilk aşamada otoma-
tik traktörler daha sonra ise hasat-ilaçlama-gübreleme robotların 
devralacağı düşünülüyor. Bitkileri yabancı otlardan ayırt ederek 
ilaç püskürtmesini optimize eden çözümler, olgunlaşan meyveleri 
anlayıp hasat eden robot kollarına kadar gelişim çok farklı alanlar-
da sağlanıyor. 

Koşullara uygun tarımsal teknoloji
Her ülkenin tarım paydaşının ihtiyaçları bulundukları koşullara 
göre ciddi farklılıklar gösterebiliyor. Örneğin; Türkiye’deki çiftçile-
rin en büyük sorunlarından biri girdi maliyetleri çok yüksekken sa-
tış fiyatlarının düşük kalması. Kooperatifçilik bu problemi çözebilir 
fakat çeşitli sebeplerden dolayı istenen düzeyde gerçekleştirile-
miyor. Kooperatifçiliğin faydalarını alternatif bir yolla sunabilecek 
çözümlerin Türkiye gibi bir coğrafyada ilgi görmemesi mümkün 
değil. Diğer yandan pazara ulaşım ve girdi maliyetleri açısından 
nispeten daha az sorun yaşayan ama mevcut arazilerinde üretim 
kapasitelerini arttırmanın peşinde olan Avrupa çiftçisi verimlerini 
daha iyiye götürebilecek her teknolojiyi kullanmaya hevesli olu-
yorlar. Yani çiftçiler temel problemleri çözdükten sonra taşın su-
yunu çıkarmak için çaba sarf etmeye başlıyorlar. Dolayısıyla tarım 
girişimlerin başarısı yerelin özelliklerini iyi anlamak ile belirleniyor. 

Girişimler:

onesoil.ai: Uydu üzerinden tarlaların ve ekili bitkilerin tespiti ile 
politika geliştiricilere önemli istatistiki verileri sağlamaktadır.

planet labs: Günlük ve yüksek çözünürlüklü görüntüleri küp uydu 
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Gamaya, precision hawk, dji: Drone görüntüleri ile bitki analizi, 
gübre reçeteleri, sulama kararları çıkarabilmektedirler.

Sonuç:

Kaynaklarını haddinden fazla kullandığımız Dünya şimdilik bizi 
beslemeye devam ediyor. Fakat yakın gelecekte gıda talebinin 
yarattığı baskı büyük krizlere neden olacak gibi görünüyor. Krizin 
etkisini olabildiğince azaltabilmek için çözüm bekleyen sorunla-
rı fırsata dönüştürmeyi bilen birçok teknoloji girişimi var gücüyle 
çalışıyor. Yerel koşullara uygun olarak belirlenen teknoloji geliştir-
meye yönelik doğru politikalar ve destekler ile Dünya’nın acısını 
dindirebilir, kendimize ve diğer canlılara güvenli bir gelecek sağ-
layabiliriz. 

“Hakkımız olandan daha fazlasını Dünya’dan 
talep ediyoruz. Yerküre sonsuza kadar insanlara 
aynı cömertlikle yaklaşamaz.”

Diyor ki...
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Sağlık Teknolojileri 
Alanında Gelecek 
Nerede?
Dünyada insanlar var oldukça ihtiyacı tükenmeyecek üç temel alan 
vardır: Enerji, Gıda ve Sağlık. Her birisi de artan nüfusun ve azalan 
kaynakların karşısında teknolojinin nimetlerine muhtaçtırlar. Bu ya-
zımızda özellikle sağlık alanında gelinen noktayı, gelecek eğilimle-
rini ve ekosistemi tanıtmak isteriz.

Teknolojik gelişimlerin nedeninin yaşam kalitesini artırması oldu-
ğu bilinciyle, yukarıda belirtilen üç alandaki tüm atılımların ihti-
yaçtan doğduğunu söyleyebiliriz. Özellikle sağlık alanında her gün 
hastalarıyla ilgilenen sağlık profesyonellerinin ya kendilerinin ya 
da beraber çalıştıkları mühendislerin büyük çabalarıyla bugün 
kullanılan sistemler, aletler geliştirilmiştir. Güzel örneklerimiz var 
elimizde: stetoskop bir hekim tarafından 1816’da hastalarının gö-
ğüs seslerini daha iyi dinlemesi amacıyla geliştirilmiştir. X-ışınla-
rının insanın içini gösterebileceği Roentgen tarafından 1895 bu-
lunur. Bir yıl içerisinde bu alet tıpta yerini alır. Savaş alanlarında 
kurşunun yerini bulmak için kullanılır.

Kimdir?

Dr. Ata Akın, lisans  diplomasını İstanbul  Teknik Üniversi-
tesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’n-
den  1993’te,  yüksek lisans diplomasını aynı üniversitenin Bi-
yomedikal Programı’ndan 1995’te almıştır. Doktora derecesini 
Drexel Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nden 
1998’de almıştır. Mezuniyetinin ardından Drexel Üniversitesi, 
Boğaziçi Üniversitesi,  Bilgi Üniversitesi’nde çalışmış, son ola-
rak da Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Tıp Mühendisliği Bölüm 
Başkanı olarak Acıbadem Üniversitesi’nde çalışmaktadır. Araş-
tırmaları işlevsel beyin  görüntüleme ve  tıbbi cihaz tasarımı 
üzerinedir. 2017’de Biyotasarım Merkezini kurup yürütücülü-
ğünü yapmaktadır.

Prof. Dr. Ata Akın
Acıbadem Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekanı
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Yaşlanan dünya nüfusunun da doğaldır ki sağlık hizmetlerine olan 
ihtiyacı artmaktadır. WHO istatistiklerine göre 1995’te ortalama yaş 
ömrü 65 iken 2025 için bu rakamın 73 olması beklenmektedir. Bu-
nunla birlikte artan nüfusun da beklentileri ve ihtiyaçları artmak-
tadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki enfeksiyon hastalıkları 
riskinin de artacağı ön görülmektedir. Aynı zamanda git gide artan 
obezite ve buna bağlı diyabet hastalığı riskinin de ortaya çıkması 
tüm dünyayı tehdit eden bir sağlık sorunu olmaktadır.

Şehirleşme oranının artması da buralardaki sağlık hizmetlerinin 
planlanmasını zorunlu kılacaktır. Sadece büyük hastanelerin ya-
pılması yetmeyecek, bunların verimli ve etkin çalışabilmeleri için 
çeşitli teknolojik yeniliklerin geliştirilmesi gerekecektir. 

Gelir dağılımındaki adaletsizliğin de artacağı ve bu durumda alt 
ekonomik tabakadakilerin de eşit sağlık hizmetlerine erişimlerinin 
sağlanması için gene teknolojinin nimetlerinden yararlanılması 
gerekmektedir.

Ümit Vadeden Çözüm Önerileri

Sağlık hizmetlerinde inovasyon, sağlık uzmanlarının daha akıllı, 
daha hızlı, daha iyi ve daha düşük maliyetle çalışmasına yardım-
cı olarak sağlık pratisyenlerinin hastaya odaklanmasına yardımcı 
olan değişiklikler olarak tanımlanmaktadır.

Koç müzesinde sergilenen ve hem 1. Dünya Savaşı’nda hem de Kurtuluş Savaşı’nda 
kullanılmış Albion X-Işını Ambulansı
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Her şeyin İnterneti’nin (Internet of Things) çoğu probleme hızlı 
çözüm getirebileceği düşünülmektedir. Giyilebilen teknolojilerle 
birleştirildiğinde hem kişi bazında hem de toplumlar bazında sağ-
lığın gidişatını hızlı takip edebilme fırsatını verecektir. Buna bir de 
Chatbot gibi hastayı uzaktan yönlendirebilecek akıllı sistemler ek-
lendiğinde, gereksiz hastane ziyaretlerinin, ilaç kullanımının önü-
ne geçilebileceği gibi, erken tanı sayesinde de tedavi masrafları ve 
süresinin azaltılabileceği öngörülmektedir.

Yaşlanan nüfusun doku ve organlara olan ihtiyacına cevap olarak 
da 3 Boyutlu biyoyazıcılarla üretilecek dokulara büyük ümit bes-
lenmektedir. Aynı şekilde özel olarak hazırlanmış akıllı ilaç salım 
sistemleri sayesinde ilaçların yan etkilerini en aza indirecek biyo-
teknolojik ilaçlar da gelecekte görebileceğimiz ürünlerdendir.

Sağlık alanından yenilikçilikte öne çıkan üç grup (Imperial College 
London’daki Helix Centre, Mayo Klinik’teki Center for Innovation 
ve Massachusetts General Hospital’daki Consortium for Medical 
Technologies) üzerinde yapılan incelemede, her üç merkezin de 
en temel özelliğinin her birinin, hastane ortamlarında veya ya-
kınındaki disiplinlerarası yenilik laboratuvarlarını konumlandır-
maları; yenilik sürecinin başlarında klinisyenlerin (tasarımcılar, 
mühendisler, işletme uzmanları ve hastalar) ötesindeki çeşitli pay-
daşları içermeleri ve son kullanıcıları, çözümleri kendi ihtiyaçları 
için kişiselleştirmeye teşvik etmeleri olduğu gözlemlenmiş. Mayo 
Klinik’teki merkezin motosu: Hastanın ihtiyaçları önceliklidir. Bu 
yaklaşımı yaklaşık 100 senedir sürdürmektedirler. Bu 3 merkezin 
de ortak yaklaşımı ihtiyaca yönelik iyileştirme ve yenilikçilik süreç-
lerini irdelemeleridir.

A2 Der ki:
Sağlık hizmeti süreçlerden oluşan bir işlemdir. Aynen bir üretim 
bandında araba üretilmesi gibi, birbirini takip eden, son derece 
titizlikle yerine getirilmesi gereken adımlar bu süreçleri tanımlar. 
Bu sürecin bir noktasındaki atlama, yanlışlık olursa süreç durur. 
Dolayısıyla biz mühendislerin sağlık hizmetlerine yapabileceği 
en büyük katkı bu süreçleri çok yakından takip ederek, buralarda 
iyileşmeye yol açabilecek noktaları tüm paydaşlarla birlikte belir-
leyebilmektir. Ardından zaten çözümler çıkacaktır. Şu an için sağ-
lıkta yıkıcı (distruptive) bir teknolojinin ortaya çıkıp, tüm sağlık sis-
temini baştan tanımlaması pek mümkün görünmüyor. Bu tür bir 
yıkımı ne sağlık çalışanları, ne hastaneler ne de sigorta şirketleri 
göğüsleyebilir. Bu yüzden diğer alanlardan farklı olarak sağlıktaki 
tüm yenilikler çok uzun süren deneme ve kabullenme süreçlerin-
den geçerler. Biz tasarımcıların bu süreçlerin farkında olup, sağlık 
çalışanlarının bu muhteşem titizliklerine ve hastalarına gösterdik-
leri özene saygı duyarak onlarla birlikte çalışmayı öğrenmeleri ge-
rektiğine inanıyorum.
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KOBİ’lerin SaaS Ürünleri 
İçselleştirmesi
Çok kısa bir süre içerisinde bulut tabanlı teknolojiler iş hayatımı-
zın vazgeçilmez birer parçası haline geldi. Özellikle teknolojiye 
önem veren şirketlerde çalışıyorsanız bazı araçların olmadığı za-
manları hatırlamıyor bile olabilirsiniz. Ancak maalesef bu durum 
Türkiye’deki şirketlerin % 99’unu oluşturan KOBİ’lerde aynı değil. 
Henüz bulut tabanlı teknolojilerle, özellikle de SaaS (hizmet ola-
rak yazılım) ürünlerle tanışmamış olan şirketler çoğunlukta. Ancak 
bu değişiyor, hatta bahsi geçen değişim uzun süre önce başladı ve 
hızlanmaya da devam ediyor.

Biz Kolay’da tüm şirket, her gün, durmadan KOBİ’lerin SaaS kulla-
nımını nasıl hızlandırırız ve tabana yayılmasını nasıl sağlarız diye 
çalışıyoruz. Binlerce şirket ve yüzbinlerce kullanıcıdan aldığımız 
geri bildirimler sayesinde de güzel işler yaptığımızı düşünüyoruz. 
Bu doğrultuda KOBİ’lerin teknoloji (özellikle de SaaS) kullanma-
larına engel olan faktörler ve bu faktörlerin oluşmasına yol açan 
neden ve çözümler ile gelecekte bizi ve KOBİ’leri bekleyen deği-
şimleri her yıl 2 başlık ve 6 madde altında derliyoruz. 

Engel Olan Faktörler Ve Çözümleri

Hem kendi kullanıcılarımız ile yaptığımız araştırmalar hem de 
uluslararası araştırma sonuçlarını incelediğimizde KOBİ’lerin SaaS 

Kimdir?

Kimdir?

Lisans eğitimini İTÜ’de tamamladıktan ve 4 yıllık yazılım kari-
yerinden sonra 2015 yılında insan kaynakları ve personel yöne-
timi sistemi Kolay İK’yı kurdu. Hem yurtiçi hem de yurtdışında 
kullanıcıları olan Kolay İK aralarında Maxis, Monkfish Equity, 
500 Startups ve Galata Business Angels gibi yatırımcıların da 
desteklediği bir girişimdir.

https://twitter.com/efecan
https://linkedin.com/in/erdur

Efecan Erdur
Kolay IK, Kurucu
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yedekleme maliyeti yok, eğitim maliyeti yok… Ancak bunları şir-
ketlere sayısal halde sunabilmek için henüz oturmuş bir yöntem 
yok.

Her SaaS ürünün şirkete sağladığı fayda farklı. Bu nedenle SaaS 
sağlayıcıların kullanıcılarını iyi dinlemesi, verileri iyi takip etmesi ve 
geçmişe yönelik deneyimlerden yola çıkarak maliyet hesabı yapa-
bilecek yol veya yöntemler geliştirmesi gerekiyor. Sonuçta şirket-
ler yeni sisteme ne kadar sürede geçiyor, eskiden ne kadar zaman 
harcıyorlardı artık ne kadar zaman harcanıyor, yapılan hatalar ne 
seviyede ortadan kalkıyor, günlük maliyetler ne seviyede azalıyor, 
kullanım zorluğundan kaynaklanan kayıplar ne seviyedeki gibi bir-
çok metrik oluşturuyor ve bunlar göze alındığında neredeyse ma-
tematiksel bir ROI (yatırım geri dönüşü) formülü çıkabiliyor. Özetle 
gördüğünüz gibi burada iş SaaS sağlayıcılarının hem ürünsel hem 
de finansal kullanıcı deneyimine odaklanmasından geçiyor.

kullanımını yavaşlatan, hatta bazı durumlarda direkt engelleyen 
durumlar şu şekilde:

1. Eskinin getirdiği konfor alanı
Şirketlerin bir çoğu uzun zamandır birden fazla yazılım çözümü 
kullanıyor. Bu yazılımların ilk kullanıma başlama süreci uzun za-
man ve maliyetler oluşturdu, sonrasında da aktif olarak kullanımı 
ayrıca bir zaman aldı. İlk başta geleneksel yöntemi bırakarak yazı-
lım kullanmak büyük bir davranış değişikliği gerektirdi ve bu her 
zaman olduğu gibi iç ve dış sürtünmelere neden oldu. Bunları göz 
önüne aldığımızda eski teknolojiler şirket içinde yaygın hale geldi-
ğinde de konfor alanlarına ve değişime karşı hassasiyete dönüş-
tü. Ancak maalesef teknoloji bireysel insan zihninden daha esnek 
ve hızlı büyüyor. Durmadan değişiyor ve durmadan daha iyi hale 
geliyor. Durum böyle olunca da eskiden 5-10 yıllık altyapı planları 
yapılırken artık 1-2 yılın bile geç kaldığı senaryolar oluşuyor. 

Bu durumun çözümü ani ve dev değişimler yerine sürekli ama kü-
çük değişimlere alışmaktan geçiyor. SaaS ürünler her daim gelişen 
ve bu değişimleri kullanım alışkanlarımızı alt üst etmeden, yavaş 
yavaş günlük hayatımıza sokuyor.

2. Yatırım dönüşünün hesaplanamaması
SaaS kullanımının başlayabilmesi için her değişim sürecinde oldu-
ğu gibi bir maliyet planlaması gerekiyor. Maalesef yazılım değişim-
lerinin maliyetinin hesaplanması kolay olmasına rağmen bu ma-
liyetin dönüşümün hesabı için deterministik bir yöntem bulmak 
zor. SaaS özelinde düşünürsek aslında anlatması göreceli olarak 
kolay; artık bakım maliyeti yok, destek maliyeti yok, güncelleme ve 
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şabilir hale gelecek. Böylelikle aynı dili konuşan yapay zekalar 
sayesinde birçok uygulama birbirine komşu olabilecek. Tahminen 
“Veri Kovanı” (Data Hub) da diyebileceğimiz, temel amacı yazılım-
lar arası verileri yönetmek, saklamak ve yönlendirmek olan birçok 
araç göreceğiz.

3. Çalışan odaklı dönüşüm
Nesil değiştikçe iş yapış şekilleri de değişiyor. Bu değişim direkt 
olarak kullanılan araçlara da etki ediyor. Birçok pozisyon için iş-
verenlerin çalışan seçmesi yerine artık çalışanlar işveren seçiyor. 
Bu da birçok sürecin çalışanlara göre değişmesine neden oluyor. 
Hatta uzaktan çalışma ve esnek ekonomi (gig economy) kavram-
ları çalışan tanımını da baştan aşağıya değiştirecek. Durum böyle 
olunca kullanılan tüm sistemlerin de bu değişime ayak uydurması 
gerekiyor.

4. Kullanıcı deneyim ve başarımına verilen önemin artması
Şirket içinde kullanılan yazılımlar eskiden sadece problem çözme-
ye odaklanırken artık problemi çözmenin yanında problemi hızlı 
ve kolay çözmeye de odaklanıyor. Bu hem SaaS’ların daha hızlı 
kullanılmasını hem de kullanımının şirket içinde daha hızlı yayıl-
masını sağlıyor. Gün geçtikçe kullanıcı deneyimi uzmanları iş ha-
yatımıza yön veriyor olacak ve bu çok hızlı bir şekilde verimliliğe 
etkisini gösterecek.

Peki bizi ve KOBİ’leri bekleyen SaaS odaklı 
değişimler neler olacak?

1. Verilerin daha da açık hale gelmesi
Zamanla verilerin dijitalleşmesi kaçınılmaz hale gelecek. Bu ne-
denle de şirketler gittikçe verileri gizlemek yerine kullanmaya ve 
anlamlandırmaya yönelecek. Elbette bu da paralel olarak veri gü-
venliğine verilen önemi ve veri güvenliği için kullanılan yöntem-
lerin de gelişmesini sağlayacak. Önümüzdeki zamanlarda çok sık 
şekilde kurumsal veri güvenliği ile ilgili yeni girişimler görüyor ola-
cağız.

2. İş yazılımlarının yapay zeka komşuluğu
İki yazılımın birbiriyle konuşması ve veri paylaşımı yapmasına en-
tegrasyon deniyor. Ancak kullanılan yazılımların kullanım zorluğu 
ve işlenen verinin karmaşıklık seviyesi arttıkça bu entegrasyonları 
yapmak, iyileştirmek ve ayakta tutmak insan gücüyle yapılabilir 
olmaktan çıkacak. Bu nedenle artık birçok yazılım ek bir enteg-
rasyon gerekmeden ortak veri yapıları sayesinde birbiriyle konu-
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Geleneksel Pazarlama 
Yöntemlerine Bir Bakış
Geleneksel pazarlama yöntemleri hepimizin uzun yıllardır aşina 
olduğu uygulamaları kapsar. Her gün karşımıza çıkan, bitmek bil-
meyen reklamlar bu uygulamaların ürünüdür. Bu yöntemleri dört 
kategoriye ayırarak şöyle özetleyebiliriz:

Baskı: Gazetelere, dergilere reklam vermek; broşür dağıtmak veya 
afiş bastırmak gibi geleneksel pazarlamanın en klasik uygulama-
larını kapsar.

Yayın: Günümüzde çoğu şirketin yaygın olarak kullandığı, ürünle-
rini tanıtmak için radyo, televizyon, internet gibi mecralarda oluş-
turduğu reklamlardır.

Posta: Broşür ve katalog gibi reklam materyallerinin tüketicilere 
fiziksel olarak veya e-posta yoluyla doğrudan gönderilmesidir.

Telepazarlama: Son olarak telefon aracılığıyla pazarlama, pa-
zarlamacıların tüketicileri tek tek arayıp onları tanıttıkları ürünü 
almaya ikna etmeye çalıştığı, diğer yöntemlere kıyasla daha sal-
dırgan olan uygulamadır.

Bu dört kategori altındaki uygulamaların tümü, düzenli olarak 
kullanıldığında yüksek müşteri edinim maliyetleriyle sonuçlanır. 

Kimdir?

İletişim

Selman Gökçe, UserGuiding yazılım şirketinin içerik pazarla-
ma stratejisinin bir parçası olan; girişimcilere ürün yönetimi, 
pazarlama, büyüme gibi konularda yararlı materyaller sağla-
yan blog bölümünün yazarlarından biridir. Şirketin çeşitli pa-
zarlama problemlerini çözmede yardımcı olmanın yanı sıra 
Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim bölümünde lisans programını 
sürdürmektedir.

https://www.linkedin.com/in/selman-gokce/

Selman Gökçe
UserGuiding, Pazarlama Uzmanı
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Pazarlamaya yıllarını vermiş uzman kişiler, bu maliyetlerin sonun-
da yeterli kazanımın sağlanamadığını iddia etmiş ve pazarlamada 
daha etkili yöntemler bulmaya çalışmışlardır.

Pazarlamanın Geleceği: Ürün Merkezli Büyüme 
(Product-led Growth)

Son zamanlarda üzerine onlarca blog yazıları ve kitaplar yazılan, 
podcastler yapılan, hatta zirveler düzenlenen Product-led Growth 
pazarlama uzmanları tarafından pazarlamanın geleceği olarak 
görülür. Bu stratejiyi edinen şirketler ürünlerini pazarlama adına 
gerçekleştirdikleri her uygulamanın merkezine koydukları ve bü-
yümelerinin yegane sebebinin ürünleri oldukları için bu terimi 
Türkçe’ye Ürün Merkezli Büyüme olarak çevirebiliriz.

Dünya genelinde büyük yankı toplayan, kısa sürede ikonik SaaS 
şirketlerinin ana pazarlama stratejisi haline gelen ürün merkezli 
büyüme üzerine Türkiye’de henüz bir çalışma yok. Peki tam olarak 
nedir bu uygulama? Bir ürün, şirketini nasıl büyütür?

Büyümenizin Sebebi Ürününüz Olsun
Ürün merkezli büyüme kısaca, ürünlerini müşterilerinin sürekli 
değişen ihtiyaçlarını önemseyerek tasarlamaktır. Her müşterinize 
ihtiyaçlarının karşılandığı kusursuz ürün deneyimleri sunmanız bu 
doğrultuda atılacak ilk ve tek adımdır. Kulağa ne kadar kolay gelse 
de işletmenizin büyümesine neden olacak bu deneyimleri tasarla-
mak uzun araştırmalar, çalışmalar, deneme-yanılmalar sonucun-
da ortaya çıkacaktır.

“Ürün Merkezli Büyüme stratejilerini edinen 
şirketler daha yüksek müşteri memnuniyeti 
oranlarına sahip olmakla kalmıyor, gelenek-
sel pazarlama yöntemlerini esas alan işletme-
lere kıyasla çok daha az müşteri edinim mali-
yetiyle nispeten daha hızlı büyüyorlar.”

Diyor ki...

Wes Bush
Product-led Growth (Ürün Merkezli 

Büyüme) kitabının yazarı,

Product-led Institute’ün kurucusu ve 
Product-led Zirvesinin sunucusu
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Şirketlerin büyümesinde bu kadar büyük bir rol oynayan ürün de-
neyimi, ürün merkezli büyüme stratejilerinde müşterilerin şirketle 
olan deneyiminin bir parçası değil, bütünüdür. Bu bağlamda yapı-
lan bir araştırmaya katılan B2B müşterilerinin %75’i, ürün ismini 
ilk kez duymalarıyla başlayan ve ürünü kullanmayı tamamen öğ-
renmeleriyle biten deneyim sürecinde herhangi bir pazarlamacıy-
la veya şirketin herhangi diğer bir çalışanıyla iletişim kurmak is-
temiyor. Tüketicilerin bu isteğini görmezden gelmeyip self-servis 
müşteri merkezli deneyimler tasarlayan şirketlerin ürünleri; müş-
teri edinme, müşteri dönüştürme, müşteri koruma ve büyüme 
oranlarını artırmalarına yardımcı oluyor. Ürün merkezli büyüme 
bu oranları artırmada ürünü düzeltme ve geliştirmeyi esas almak-
la sağlanıyor.

Ürün Merkezli Büyüyen Şirketler Daha İyi Sonuçlar Elde 
Ediyor
Halka ilk kez arz edildikten sonra Ürün Merkezli Büyüme Strate-
jileri uygulayan şirketler diğer şirketlerden daha iyi rakamlara 
sahip. Bu sene halka arz edilenler listesinde üst kısımlarda yer 
alan şirketler de dahil olmak üzere 21 büyük şirket ürün merkezli 
büyümeyi ana pazarlama stratejileri olarak edinmiş durumda.

Aralarında Slack, Surveymonkey, Smartsheet, Shopify, Dropbox, 
Hubspot gibi devlerin bulunduğu bu şirketlerin toplam piyasa de-
ğeri 208 milyar dolar. Ayrıca Ürün Merkezli Büyüme stratejilerini 
uygulayan SaaS organizasyonları müşterilerini ve kullanıcılarını 
sürekli memnun ettiğinden yatırım getirilerini diğer şirketlerden 
daha yüksek tutmayı başarabiliyor.

Aynı şekilde ürününüzü kullanmakta olan bir müşterinizin, kulla-
nırken zorluklar yaşadığı ürününüzü satın almayı bırakması muh-
temel. Büyümesinin merkezine ürünlerini koyan işletmeler, var 
olan müşterilerinin deneyimlerine de oldukça önem verirler. Var 
olan deneyimlerini düzelterek düzenli müşterilerinizin ürününüzü 
satın almaya devam etmesini sağlamak hatta dikey satış yapmak, 
yeni müşteriler kazanma sürecine nispeten daha kolay ve daha az 
masraflıdır.

Tüketiciler için ürün deneyimi son derece önemlidir. Bir ürünü ilk 
defa satın alacak bir tüketicinin o ürünle yaşayacağı deneyim hak-
kında herhangi bir fikrinin olmaması karar verme sürecini olumsuz 
etkileyecek, böylece tüketici daha önce deneyimleme şansı bul-
duğu ürünlere yönelecektir. Ürün merkezli büyüme stratejilerini 
uygulayan şirketler kullanıcılarının ürünlerini herhangi bir ücret 
ödemeden deneyimlemelerini sağlar. Ürün deneyim süreci olum-
lu geçen kullanıcıların düzenli müşterilere, hatta şirketinizin ve 
ürününüzün destekçilerine dönüşmesi son derece olasıdır.

Etkileşim

Benimseme

Edinm
e
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Değerlendirenler Yeni Kullanıcılar

Destekçiler Düzenli Müşteriler
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lanıcılarınızın ürünleriniz hakkında düşündükleri, eklenmesini ve 
çıkarılmasını istedikleri özellikleri geri bildirimlerinden öğrenebi-
lirsiniz. Ürün merkezli büyüme stratejilerinin en büyük gereksinimi 
müşteri merkezli deneyimler yaratmak . Müşteri merkezli bir dene-
yim yaratırken müşterilerinizin geri bildirimlerini yok saymak gibi 
bir seçeneğiniz yok.

Destek Birimlerinizi Güçlendirin:
Müşterileriniz ürün deneyimlerinde herhangi bir problemle karşı-
laştığında bu problemi çözmek için üst düzey uğraşlar vermek ye-
rine bu problemle karşılaşmayacağı bir ürüne geçmeyi tercih ede-
bilir. Herhangi bir pürüzde müşterilerinizin olabildiğince az efor 
sarf ederek destek temsilcilerinize erişebilmesi gerekir. Bu nokta-
da önemli olan tek şey destek birimlerinizin erişilebilirliği değil.

Bir destek birimini etkili yapan diğer bir özellik ise onların bilgi 
donanımıdır. Kullanıcılar yeteri kadar bilgiye sahip olmayan bir 
destek temsilcisinden diğerine aktarıldığında sıkılıp çözüm ara-
maktan vazgeçebilir. Bu noktada son derece donanımlı bir destek 
birimine sahip olmak müşterilerinizin şirketinizle olan deneyimini 
iyileştirecektir.

Doğru Ürün Merkezli Büyüme Ölçütlerini Edinin:
Düzenli olarak güncellenen veriler özellikle SaaS şirketleri başta 
olmak üzere tüm işletmelerin büyümesinin arkasındaki itici güç 
olmuştur. Bu işletmeler son derece yararlı istatistiklere ulaşmak 
için çeşitli ölçütler kullanır. Geleneksel pazarlama yöntemlerinden 
alışılagelmiş ölçütlerin değeri ürün deneyiminin yükselişte olduğu 
günümüzde önemsiz hale gelmiştir.

Ürün merkezli büyümeye giden yolda her işletmenin farklı adım-
lar atması gerektiğine inansam da aşağıdaki maddeler her şirkete 
yardımcı olacaktır. 

Geri Bildirimden Yararlanın:
Müşterilerinizin seveceği ürünler tasarlamak zorlu bir görev olsa 
da, bu tasarımın yol haritasını hazırlamak son derece kolay. Kul-

Ürün Merkezli Büyüme Nasıl Sağlanır?
Ürün Merkezli Büyümeyi ana pazarlama stratejisi haline getiren 
bir şirketin kısa sürede rakiplerine kıyasla daha iyi sonuçlara ulaş-
tığı birçok örnekle karşı karşıyayız. Şirketinizin pazarlamaya bakış 
açısını değiştirmek, ürününüzün değer önerisini müşterilerinizin 
isteklerine optimize etmek, kullanıcılarınızın deneyimini pürüz-
süzleştirip ürününüzü bir büyüme motoruna dönüştürmek bu 
stratejiyi edinme dönemindeki kilit noktalar. Bu noktalari uygula-
maya koyarken şirketiniz bünyesindeki pazarlamadan mühendis-
liğe, tasarımdan müşteri destek birimine tüm takımların odağında 
ürününüzün olması gerekiyor. 

Müşteri Destek

Tasarım

Mühendislik

ÜRÜN

Pazarlama

Satış

Ürün Yönetimi
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ReinventGrowth isimli danışmanlık şirketi tarafından 40 SaaS 
şirketi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre; Ürün Merkezli 
Büyüme stratejisini edinmiş işletmeler ellerindeki veriyi beş ana 
ölçütle değerlendirip müşterilerinin ürün deneyimini ölçüyor. Bu 
beş ölçüt işletmenin iç takımları arasında tutarlılık yaratmaya ve 
ortak bir dil belirlemeye yardımcı oluyor.

1. Ürün-Bazlı Leadler (Product-Qualified Leads): Geleneksel 
pazarlama yöntemlerinde alışılagelmiş lead edinme yöntemi ürü-
nünüze veya şirketinize ilgi gösteren insanları değil de, ürününüzü 
kullanma ihtimali çok az bile olsa potansiyel tüm müşterilerinizi 
bulmaktır ve bu leadler pazar-bazlı olarak tanınır. Ürün Merkezli 
Büyüme stratejisinde ise ürününüzü bir süreliğine para vermeden 
deneyimleyen ve ürününüzle etkileşime geçip ilgili olduğunu dü-
şündüğünüz kullanıcılarınızı bulduğunuz Ürün-Bazlı Leadler kul-
lanılmaktadır. Ürününüzü satın almaya ikna edeceğiniz veya dikey 
satış yapacağınız bu leadler daha sağlıklıdır ve satış temsilcilerini-
zin vaktini daha verimli harcamasını sağlar.

2. Kullanım Genişliği: Ürününüzün kullanıcılar tarafından ne ka-
dar farklı amaçlar için kullanıldığını öğrenmek ürününüzün kulla-
nım genişliğini belirlemenize yardımcı olur.

3. Kullanım Derinliği: Bu ölçütü kullanarak edineceğiniz veriler-
de kullanıcılarınızın ürününüzün tüm özelliklerini ya da bu özellik-
leri bütün kapsamıyla kullanıp kullanmadığını anlarsınız.

4. Kullanım Verimliliği: Kullanıcılarınızın ürününüzü kullanarak 
tamamlayabilecekleri görevleri bitirme oranını kapsar. Bu ölçüt 

ürününüzün kullanılabilirliğini arttırmanıza ve pürüzsüz bir dene-
yim sunmanıza yardımcı olacaktır.

5. Kullanım Sıklığı: Bu ölçüt kullanıcıların bir ürünün özellikle-
riyle ne sıklıkla ve ne süreliğine etkileşime geçtiğiyle ilgilidir. Bu öl-
çütü kullanarak hangi özelliklerin daha sık kullanıldığı, hangi özel-
liklerin hangi kullanıcı profili tarafından tercih edildiği gibi birçok 
veriye ulaşabilirsiniz.

Ürün Deneyimine Yatırım Yapın
Nedir bu ürün deneyimi? Ürün deneyimi (Product Experience) 
müşterilerin şirketinizle olan deneyiminin önemli bir sürecidir. Bu 
süreç müşterilerinizin oryantasyonunu, eklenen yeni özellikleri 
tecrübe etmelerini, ve ürününüzün değerini anlamasını kapsar. 
Ürün yöneticilerinin görevi ürün deneyimini iyileştirerek müşteri 
kaybını önlemeye çalışmaktır. Yapılan araştırmalar kullanıcıların 
% 52’sinin verimsiz geçen bir ürün deneyiminin ardından ürünü 
tekrar kullanmayacağını gösteriyor.

Ürün Merkezli Oryantasyon Stratejisi Edinin
Ürün Merkezli Büyümeyi etkileyen en önemli faktör müşterilerin 
ürüne oryantasyon (onboarding) sürecindeki deneyimleridir. İyi 
bir oryantasyon süreci kullanıcının ürünün tüm özellikleriyle ola-
bildiğince kısa sürede etkileşime geçtiğinden ve sonunda ürünün 
değer önerisini tamamıyla anladığından emin olur. Bu şekilde 
müşterilerin deneyimi esas alınarak tasarlanan ürün merkezli or-
yantasyon süreçleri ürün merkezli büyüme ölçütlerinin iyileştiril-
mesinde kilit rol oynar.

PAZARLAMADA ÜRÜN MERKEZLİ BÜYÜME KONUK YAZAR SELMAN GÖKÇE
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Etkili bir oryantasyon süreci özellikle yazılım şirketlerinde uzun 
uğraşlar ve deneme-yanılmalar sonucu yüksek zaman ve efor ma-
liyeti yapılarak tasarlanır. UserGuiding gibi oryantasyon süreçleri 
yaratmak için özellikle tasarlanmış yazılımları kullanmak bu süreci 
kısaltır ve maliyetleri en aza indirir.

Ürün Merkezli Büyüyen Şirketlere Örnekler
Dropbox
Dropbox, dünyanın en popüler bulut tabanlı depolama alanların-
dan biridir. Şirket alanında henüz iddialı bir rakibi yokken kurulup 
yazılım mecrasının devlerinden biri olmayı başardı.

Dropbox, düzenli olarak topladığı verileri kullanarak ürünün hangi 
özelliklerini ücretli yaparak dikey satışı artırabileceklerine karar ve-
riyor. Bu tarz verilere kullanıcılarıyla fiyatlandırmayı da tartıştıkları 
detaylı araştırmalar yaparak ulaşıyorlar.

Expensify
Kullanıcılarının harcamalarını yönetmesini sağlayarak bütçelerini 
etkili bir şekilde kontrol etmelerini sağlayan Expensify, birçok şir-
ket tarafından aktif olarak kulanılmaktadır.

Expensify ücretlendirme yaparken toplam aktif kullanıcı sayısını 
baz alır. Bu sayede şirket, kullanıcılar ürünü ekipleriyle paylaştı-
ğında ürünü yeniden satmış oluyor. Bu uygulamada ürün kelime 
anlamıyla kendini satıyor.

Typeform
Typeform, bulut anketler yaratıp araştırmalar sürdürmenize ola-

nak sağlayan bir internet sitesi. Siteyi rakiplerinin arasında belir-
ginleştiren tek özelliği, özelleştirerek son derece kullanışlı arayüz-
ler yaratmanıza izin vermesi değil.

Typeform’a üye olmadan bir anket yaratmanız mümkün. Kullanış-
sız bir özellik gibi görünse ve Typeform kayıtlı üye sayısında %20 
düşüş yaşasa da günün sonunda şirket, üye olan kullanıcıların 
daha aktif olduğunu gözlemledi.

Slack
Slack en başta pazarlanması planlanan bir ürün olarak tasarlan-
mamıştı. Slack’in kurucusu Stewart Butterfield, uygulamayı o dö-
nem ekibiyle birlikte üzerinde çalıştıkları bir projede kendilerine 
yardımcı olması için tasarladı.

Ürünün bugün günlük 10 milyon aktif kullanıcısı olmasının sebebi 
en başta kar amacı için değil, en iyi kullanıcı deneyimini sağlamak 
için yapılmış olması.

Son Cümleler
Pazarlamanın geleceğinin Ürün Merkezli Büyüme olduğu inkar 
edilemez bir gerçek. Ürün Merkezli Büyüme stratejilerinin teme-
linde ürünü geleceğe dönük seçimlerinizin ortasına koymak bulu-
nuyor. Ürün Deneyiminize (etkili bir oryantasyon sürecine) yatırım 
yaparak Ürün Merkezli Büyümeye bugün başlayabilirsiniz.

Yazıda bulunan tavsiyeler her işletmeye uygun olmayabilir ama 
kullanıcıların müşteri merkezli deneyimlere bağımlı olduğu konu-
sunda pazarlama tecrübesi olan herkes hemfikir olabilir.

PAZARLAMADA ÜRÜN MERKEZLİ BÜYÜME KONUK YAZAR SELMAN GÖKÇE



U L A Ş I M
T E K N O LOJ İ L E R İ

T E K N O L O J İ  R A P O R U



253

TEKNOLOJİ RAPORUULAŞIM TEKNOLOJİLERİ

Geleceğin Ulaşım Teknolojileri

The Future of Transport Conference’ın bu yılki ana teması “Yap ya 

da Öl!”. Dikkat çeken bu söylemin arkasındaki ana fikir ise değişim 

ve değişimin getirdiği bozulmaya tahammül ederek sonraki 10-20 

yıl içinde gerçekleşebilecek bir ulaşım krizini önlemeyi sağlamak-

tır. The Future of Transport Conference’da, günümüzde özellikle 

şehirlerde artan trafik ve hava kirliliğinin kriz noktasına eriştiği 

belirtilirken çözümleri tartışıldı. Yarı-Otonom araçlar, uçan hava 

araçları, maglev trenleri ve daha birçok teknolojik çözüm önerileri 

ve gelişimleri The Future of Transport Conference’da çözüm ola-

rak sunuldu. Görünüşe göre önümüzdeki 10 yıl içerisinde ulaşım 

teknolojileri şu anki konumundan çok daha farklı bir yerde olacak.

Tanım

2030’a gelindiğinde, dünya nüfusunun %60’ının, şehirlerde yaşa-
ması öngörülmekte. Günümüzde ise bu oran %50’dir. On milyon-
dan fazla insanın olduğu mega-şehir sayılarının artmaya devam 
etmesi beklenmektedir. Aynı zamanda bu şehirlerde ortalama 
2 milyondan fazla insanın orta sınıfa girmesi ve orta sınıfa giren 
insanların araç sahibi olmayı istemesi beklenmektedir. Bunun so-
nucunda 2010 yılı boyunca toplamda yaklaşık 70 milyon araç satıl-
mışken bu rakamın 2025 yılında 125 milyona çıkması öngörülüyor. 
Bazı otomotiv analistleri, mevcutta bugünün 1.2 milyar dolarlık 
küresel otomobil filosunun, 2030’da iki katına çıkabileceği gibi id-
dialı bir öngörüde bile bulundu. Yapılan analizlerle ortaya çıkan ra-
kamsal gelişmeler gerçekleştiği taktirde mevcut kentsel altyapılar 

böylesine büyük artışları desteklememektedir. Trafik sıkışıklıkları 
ile kaybedilen zaman, boşa harcanan enerji ve artan iş yapma ma-
aliyetleri başta ulaşım olmak üzere hizmet, iletişim ve daha birçok 
sektörü derinden etkileyecektir. Aynı zamanda artması kaçınılmaz 
olan hava kirliliği ve ses kirliliği canlı yaşamına olumsuzluklar ge-
tirecektir.

Ulaşım teknolojilerinin geleceği, yukarıda bahsedilen problemlerin 
çözümlerine göre şekillenmektedir. Elektrikli motorlar gelecekteki 
yerlerini ulaşım anlamında daha sağlama alırken, insan kaynaklı 
hataların giderilmesi ve entegre bir ulaşım sistemi için sürücüsüz 
hava ve kara araçları AR-GE çalışmaları hızla devam etmektedir. 
Sürücüsüz araç teknolojisi ile beraber geliştirilmeye devam edilen 
paylaşımlı araç teknolojisinin de şu günlerde ilk testleri Uber’in 
sürücülü ve sürücüsüz araçları ile yapılmaktadır. Bunun yanı sıra 
maglev trenleri, hidrojen trenleri ve hyperloop gibi daha hızlı toplu 
taşıma araçları geliştirmeleri devam etmekte ya da planlanmakta-
dır. Geleceğin en radikal ulaşım teknolojilerinden bir tanesi ise gü-
nümüzdeki araba kavramı ve işleyişinin hava sahalarına taşınması 
için yapılan çalışmalardır. Bu sayede karada yapılan bireysel ve 
toplu ulaşım yoğunluğunun bir kısmının hava ulaşımı teknolojileri 
sayesinde hava sahalarına taşınması planlanmaktadır.
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1   Teknolojik alt yapı

Geliştirilmiş ve geliştirilmekte olan ulaşım teknolojilerinin her biri 
altyapısal gereksinimleri beraberinde getirmektedir. Örneğin sürü-
cüsüz araçların neredeyse tamamı elektrik ile çalışmaktadır. Sürü-
cüsüz araçların kısa mesafelerde şarj sorunu kullanıcının evinden 
şarj etmesi ile çözülürken, uzun mesafelerde halka açık şarjlara ih-
tiyaç duyulmaktadır. Altyapı çalışmaları aynı zamanda bulunulan 
bölgenin arz talep dengesine göre artmakta veya azalmaktadır. 20. 
yüzyılın ilk yarısında, içten yanmalı araçlar da benzer bir altyapı 
sorunuyla karşı karşıya kalmıştı. 2012 yılının sonunda ABD, Avrupa, 
Japonya ve Çin’de yaklaşık 50.000 halka açık şarj noktası yapıldı. 
2018 yılının son çeyreğindeki Ulusal Veri Ajansı (IEA) verilerine göre 
5.2 milyonu buldu. 2017 yılı ile karşılaştırıldığında %44 artış görül-
mektedir. Buna rağmen yapılan şarj istasyonlarının çoğunluğunu  
Çin, Avrupa ve ABD’de yapılan istasyonlar oluşturmaktadır. Diğer 
ülke ve bölgeler henüz altyapısal olarak yeterli görülebilecek sevi-
yeye ulaşmadı. Aralık 2013 itibariyle, Estonya, ulusal bir kapsama 
alanına sahip bir EV şarj şebekesinin dağıtımını tamamlayan ilk ve 
tek ülkedir, karayolları boyunca maksimum 40 ila 60 km (25 ila 37 
km) mesafedeki 165 hızlı şarj cihazı bulunmaktadır.

Aynı altyapısal problem uçan araçlar için de geçerldir. Uçan araç-
ların şarjı ve pistleri için de altyapısal çalışmalar gerekli olacaktır. 

2   Her yeni teknolojik gelişme gibi ulaşım alanındaki ge-
lişmeler de bölgesel ya da uluslararası standartları beraberinde 
getirmektedir. Ulaşım alanında regülasyonlar bölgesel değişiklik-
lere sebep olsa da her biri diğerine atıfta bulunmaktadır. Ulaşım 
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Otonom araçlar için trafik sisteminin standartla-
rının evrenselleştirilmesi

Uçan hava araçları için hava trafiği kontrolü ve 
standartlaşma süreci

Şehir ulaşım entegrasyonunun artan popülasyo-
na göre yeniden dizaynı

Otonom araçlar ile ilgili hukuki sorumluluklar
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rıştığı kaza hukuk camiasını birçok yönden ikiye ayırmıştır. Kazada 
bir yaya yaşamını yitirirken incelenen kayıtlarda aracın yayayı çar-
pışmadan 6 saniye önce tespit ettiği fakat son 1.5 saniyede frene 
basması gerektiğine karar verdiği ortaya çıkmıştır. Tartışmalı araş-
tırma süreci sonunda hatanın sürücüde olduğuna karar verilmiş-
tir. Bunun sebebi sürücünün kaza anında telefon ile ilgilenmesidir. 
Kararın verilmesi ile birçok kesim sürücüsüz teknolojilerin henüz 
tam otonomiye hazır olmadığı gibi hukuksal altyapının da yeterli 
düzeyde olmadığına ikna oldu. Sorumluluğun sürücüsüz sistem-
lere ve sürücülere hangi şartlarda yüklenmesi gerektiği hala hu-
kuksal bir sorun olmaktadır.

4   İnsansız hava araçları standartlarının belirlenmesi için ise 
durum biraz daha farklı. İnsansız hava araçları hali hazırda kulla-
nımda olmasına rağmen ulaşım için konsept, arabanın uçan ver-
siyonu olarak lanse edilmektedir. Dronların günümüzde bireysel 
kullanım anlamında yaygınlaşması ile hava trafiği öncekinden 
daha yoğun bir hale gelmiştir. Şu sıralar NASA, Lockheed Martin 
gibi büyük kuruluşların araştırma konusu uçan arabalar ile birlikte 
hava trafiğinin nasıl olması gerektiğidir. Bir diğer araştırma konusu 
ise uçan arabaların iniş ve kalkış yapacağı sahalar. Bu sene ABD’de 
altıncısı yapılan eVTOL sempozyumunda, uçan arabaların iniş ve 
kalkış alanlarının şehir içinde veya şehir dışında olması durumları 
tartışılırken henüz bir karara varılamadı. Ayrıca uçan arabaların ses 
kirliliğini ne kadar artıracağı ve çevreye olumsuz etkileri de konu-
şulan konulardan bir tanesiydi.

5   Ulaşım teknolojilerinin önündeki bir diğer engel ise yeni 
teknolojik gelişmelerin şehirlere birlikte çalışabilir bir şekilde en-

ile gelen yenilikler sonucunda regülasyonlar oluşturulmalıdır. Bu 
regülasyonlar aynı zamanda ulaşım üzerine yapılan AR-GE faali-
yetlerinin gelişim sürecini etkilemektedir. Günümüzde ulaşım ile 
ilgili standartlar hazırlanırken belirli sorunlar ile karşılaşılmakta ve 
bu sorunlar ulaşım teknolojilerinin gelişimini yavaşlatmaktadır. 
Ulaşım alanının günümüzdeki en büyük standartlaşma sorunu 
insansız teknolojilerin (insansız araçlar, insansız trafiklendirme 
sistemleri) birleştirilerek insana ihtiyaç duymayan bir ulaşım ağı 
yapılması ile oluşan araç sahiplenme sorunudur. Ulaşım sektörü 
bu teknolojik gelişmeler ışığında yeniden şekillenecek bir imaja 
sahip. Bu doğrultuda “İnsanlar araç sahibi olmalı mı?” ve “Devasa 
ulaşım ağı sorumluluğu devlete mi ait olmalı yoksa özel kuruluş-
lara mı?” gibi sorular standartların oluşturulmasını zorlaştırmakta-
dır. Bu sorulara cevap aranırken Uber ve Lyft gibi ulaşım kuruluşla-
rı araç paylaşımı gibi toplumsal ulaşım teknolojilerini geliştirmeye 
tam gaz devam etmektedir. 

3   Her yeni teknolojik gelişme, arkasından birçok hukuksal 
zorunluluklarla gelir. Fakat bu seferki durum diğerlerinden daha 
ciddi. Ulaşım teknolojilerinde insansız sistemlerin güvenilirliği 
hala tartışmaya açık durumda ve sorgulanmaktadır. 2016’dan 
günümüze kadar toplamda 6 ölümlü sürücüsüz araç kazası mey-
dana gelmiştir. Bunlardan 5 tanesi Seviye 2 sürücüsüz araçlarla 
gerçekleştirilirken, 1 tanesi Seviye 3 sürücüsüz araçla gerçekleşti-
rilen ve dünyada büyük yankı uyandıran Uber’in sürücüsüz aracı-
nın karıştığı kaza olmuştur. Seviye 2 sürücüsüz araçların karıştığı 
kazaların değerlendirilmesi nispeten daha kolay olmuştur. Bunun 
nedeni ise Seviye 2 sürücüsüz araçlarda kontrolün hala sürücüye 
ait olmasındandır. Fakat Uber’in Seviye 3 sürücüsüz aracının ka-
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tegre edilmesidir. Bunun önündeki en büyük engellerden ilki farklı 
teknolojik ulaşım çözümlerinin birlikte ve bulunduğu şehirle en-
tegre çalışması için yapılması gereken yatırım maliyetinin yüksek 
olması ve finansal kaynakların eksikliğidir. Bunun yanında ulaşım 
teknolojilerinin ilk hedefi büyük şehirler olmaktadır. Bu şehirlerde 
belediyeler ile ortak çalışılması gerekmektedir. Bu doğrultuda be-
lediyelerin bu teknolojilerin entegrasyonu için gerekli çalışmaları 
başlatması şarttır. Projenin başlatılması aşamasında ise belediye-
nin belirlediği paydaşlar arasındaki teknolojik iletişim işbirliğinin 
artırılması ve seyrinin korunması gerekmektedir. Bir diğer engel ise 
firmaların teknolojik yaklaşımlarının evrensel bir noktada beraber 
çalışabilirlik sergilemesi gerekliliğidir.

“İnsanlar sadece bir araba ya da demiryolu ile 
yolculuk yapmak yerine, A’dan B’ye mümkün 
olduğunca çabuk ulaşmak isteyeceklerdir. 
Hareketlilik sorunlarını çözmek istiyoruz ve 
demiryolu, yüksek nüfus yoğunluğu ile artan 
bir rol oynayacaktır.” 

Diyor ki...

Andreas Willich
BLS Yolcu Taşımacılığı Müdürü

Demiryolu Ulaşımı

Tanımlar/Terimler
 
Son yıllarda artan trafik sorunlarına çözüm getiren ve getirmesi 
planlanan ulaşım yöntemlerinden bir tanesi de demiryollarıdır. 
Demiryolları vasıtasıyla, birçok insan herhangi bir trafik sorunu ol-
madan taşınabilmektedir. Ar-Ge faaliyet alanları arasında kendine 
sağlam bir yer edinen demiryolları,  Emily O’Dowd Smartrailwor-
ld’deki yazısına göre son 15 yıldaki teknolojik gelişimi önceki 100 
yılda gerçekleşen teknolojik gelişmelerden daha hızlı olacak. Bu 
teknolojik gelişmelerin başında demiryolu ulaşımının otomatik-
leştirilmesi, dijitalleştirilmesi ve güvenliğin artırılması konuları yer 
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alıyor. Uluslararası enerji ajansının verilerine göre 2050 yılında ki-
lometre başına 15 trilyon yolcu taşınması bekleniyor.

1- Sürücüsüz Trenler Nedir? 
Sürücüsüz trenler, insan kontrolü olmaksızın durak bazlı yolcuları 
taşıyabilen demiryolu araçları olarak tanımlanır. Sürücüsüz tek-
noloji ise İletişim Tabanlı Tren Kontrolü (CBTC) olarak isimlendiril-
mektedir. Bu teknoloji, tüm demiyolu trafiğinin yönetimi için tren-
yolu, duraklar ve tren arasındaki iletişimi içermektedir. Geleneksel 
tren sinyalizasyonunda sürücüsüz trenlerde kullanılan teknolojiye 
İletişim Tabanlı Tren Kontrolü (CBTC) denir. 

Konvansiyonel metro rayları, sinyal vermeyi ve bir tren pilotunun 
müdahalesini gerektirir, oysa CBTC’nin etkin olduğu trenler, yal-
nızca insan kaynaklı verilere ve kendi anlayışına dayanır.

2- Hidrojen Trenler Nedir?
Bir diğer adı Hydrail olarak geçen hidrojen trenler, yakıt olarak hid-
rojen kullanan tren çeşitleridir. Hydrail kavramı yakıt olarak sade-

ce hidrojen kullanan trenler için kullanmaz. Aynı zamanda hidro-
jen kullanan hibrit motorlu trenler için de kullanılmaktadır.

3- Maglev Nedir?
Maglev teknolojisi, trende ve raylarda yer alan mıknatısların çek-
me ve itme kuvvetlerinden faydalanarak trenin hareket etmesi 
mantığıyla çalışan bir yapıdır. Ayrıca Maglev trenlerinde kullanılan 
demiryolu yapısı geleneksel demiryolu yapısından farklıdır. Hare-
ket için herhangi bir motor ve yakıt kullanmamaktadır. Maglev tek-
nolojisinin bilinen bir diğer özelliği ise 600km/s gibi yüksek hızlara 
çıkabiliyor olmasıdır.

4- Hyperloop Nedir?
Hyperloop, düşük basınçlı bir tüp içerisinde manyetik alan ile ha-
reket sağlarken, sürtünmeyi azaltan bir itiş sistemine sahip olan 
bir ulaşım biçimidir. Demiryolu yerine tüpler kullanılır. En dikkat 
çekici özelliği ise 1000 km/s hızlara erişebiliyor olmasıdır.

Sürücüsüz Trenler1

Avantajları Dezavantajları

Daha yüksek güvenilirlik, daha yüksek verim, daha yüksek ça-
lışma süresi, görevlilerin ve yolcuların tren hakkında daha faz-
la bilgi elde edebilmesi, orman vb. alternatif ortamlara uygun 
güvenli sürüşün sağlanabilmesi

Daha fazla siber gü-
venlik sorunu, daha 
fazla maliyet ve ge-
liştirme süreci

En Çok Kullanılan

Toplu Taşıma, Yük Taşı-
ma, Askeri Maksatlı 
Kullanımlar
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Hidrojen Trenler

Maglev

Hyperloop

2

3

4

Avantajları

Avantajları

Avantajları

Dezavantajları

Dezavantajları

Dezavantajları

Daha yüksek verim, aküler ve süperkapasi-
törler ile depolanabilen enerji, daha güvenli

Daha yüksek verim, CO2 salınımının olma-
ması, hareket enerjisinin tüketilebilir kay-
naklar tarafından sağlanmaması, daha az 
seyahat süresi, daha az ses kirliliği

Daha yüksek verim, daha güvenli, daha 
düşük seyahat hızları

Hidrojen yakıttan doğan güvenlik 
problemleri, hidrojenin depolan-
masından ortaya çıkan artan maaliyet

Demiryolunun mıknatıslılık özelliğin-
den dolayı daha yüksek maaliyet

Daha yüksek maaliyet

En Çok Kullanılan

En Çok Kullanılan

En Çok Kullanılan

Toplu Taşıma, Yük Taşı-
ma

Toplu taşıma aracı 
(sınırlı sayıda), Yük 
Taşıma (sınırlı sayıda)

Toplu Taşıma
(sınırlı sayıda)
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rında, demiryollarının ve trenlerin tam otonom planlama ve sürüş 
yapması beklenmektedir.

Sürücüsüz tren teknolojisi, geleneksel, hidrojen ve maglev trenle-
re uygulanabilir. Kuzey Amerika’daki Strukton Rail Genel Müdürü 
Ellen Linnenkamp, “giderek daha fazla trenin sürücüsüz olacağı-
nı, demiryolu ağının güvenliği ve kalitesi ile ilgili şartların daha da 
artacağını” vurguladı. Gelişmiş şehirlerin çoğunda şoförsüz trenler 
halihazırda kullanılmaktadır. Fakat birçoğu düşük hızda, koruma-
lı altyapılarda geçerlidir. Örneğin; İngiltere’deki DLR ve Danimar-
ka’daki Kopenhag hatları M1 ve M2 gibi bazı tam otomatik met-
rolar günümüzde aktif halde görev yapmaktadır. Ancak, dünyada 
tam otomatik olan ana hat demiryolları yoktur. Demiryollarının 
yoğunluktan ötürü yaptığı anlık radikal değişiklikler trenlerin oto-
nom çalışmasına engel teşkil etmektedir. Yapılan Ar-Ge çalışmala-

Örnek Kullanımlar

Sürücüsüz Trenler1

Çevreci özellikleriyle ön plana çıkan Hidrojen Trenler ilk olarak 
Çin’de kullanılmaya başlandı. Almanya’da hidrojenle çalışan bir 
yolcu treni şu anda test aşamasında. Hollanda, Danimarka ve Nor-
veç ise Ar-Ge faaliyetlerine başladı. Hidrojen trenlerinin ilk büyük 
projesi Çin Demiryolları tarafından talep edildi. İstenen projeye 
göre 17,4 kilometrelik demiryolunda 8 adet hidrojen yakıtı ile ça-
lışan tren olacak. Trenlerin demo modeli ihaleyi alan firma tara-
fından sunulmuştu. “Foshan” adındaki bu projenin maaliyeti 109 
milyon doları buluyor.

Hidrojen Trenler2

Maglev teknolojisi, ilk olarak mucit Eric Laithwaite tarafından or-
taya atıldı. 1984 yılında yapılan ilk Maglev treni sadece 600 km’lik 
bir mesafeyi kapsayan bir demiryolunda 42km/s hızla çalıştı. Ja-
ponya, yüksek hızlı demiryolu seyahatinde kendi demiryolu kara 
hızı rekorunu kırmada dünya lideri olarak rolünü yinelemiş olsa 
da, Maglev treni ticari hizmet için henüz başlatılmamıştır. Bunun 
2027 yılında olacağı öngörülmektedir. Japon demiryolu şirket-
lerinden olan CJR, 603 km/s hıza ulaştı. Ek olarak, Asya’da zaten 
birkaç Maglev hattı var. En bilinenleri, dünyanın en hızlı ticari treni 
olan ve 429 km/s hıza ulaşabilen Şanghay’daki Transrapid siste-
midir. Geçen yıl, Güney Kore’de maglev hattı çalışmaları başlatıldı. 
Japonya’da, Chuo Shinkansen hattı yapım aşamasına başlamış 
durumda. Aynı zamanda Japonya ve Çin yeni yüksek hızlı maglev 
trenlerinin ArGe’sini yapmaya devam ediyor.

Maglev3

Petrol Gaz Elektrik Biyoyakıtlar Diğer

Temel Senaryoya Göre Yüksek Senaryoda Enerji
Talebindeki Değişim
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Kaynak: IEA
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Hyperloop, 2013 yılında ilk defa Elon Musk’ın gazetecilere Hyperloop 
fikrinden bahsetmesiyle ortaya çıkmıştı. Son olarak Nevada Çölü’nde 
yapılan testlerde toplamda 1078 km/s hıza ulaşıldı. Geçen yılın sonu-
na doğru, Karayolları ve Ulaşım Otoritesi (RTA) ile Dubai Gelecek Hız-
landırıcıları (DFA) programı tarafından belirtilen planları karşılamak 
için olan Hyperloop One arasında bir anlaşma imzalandı. Hyperloop 
One, bu yıl mayıs ayında ilk motorlarını test etti ve tüm sistemi gelecek 
yılın başlarında test edecek. Firma, beş farklı ülkede yeni yollar geliş-
tirme sürecinde olduklarını açıkladı. İlk Hyperloop modellerini 2020 
yılına kadar bitirmek ve 2021 yılına kadar kargo taşımacılığına yönelik 
iddialı hedefleri gerçekleştirmek de şirketin yaptığı açıklamalar ara-
sında yer aldı.

Hyperloop4 Önemli Olaylar

1830 Demiryollarının babası olarak anılan George Stephen-
son 1830 yılında Manchester ve Liverpool arasında bu-
harlı trenleri şehirler arası taşımacılıkta ilk kez kullandı. 
Bu olay dünyada demiryolu ulaşımının önemini göster-
di.

1883 Siemens, 1881’de Berlin’in Lichterfelde banliyösünde 
dünyanın ilk elektrikli tramvay hattını inşa etmeye baş-
ladı ve 1883’te tamamladı. Bu gelişme ile birlikte elekt-
rik hatları ve elektrik motorları üzerine çalışmalar hız 
kazandı.

1930 Dr. Rudolf Diesel’in 1892’de dizel motoru keşfi, demir-
yollarına ancak 1930’da gelebildi.

2013 Elon Musk Hyperloop fikrini açıklamış ve Nevada çölün-
deki testler de bu andan itibaren başlamıştır.

1984 İlk Maglev sistemi 1984 yılında Birmingham, İngiltere 
yakınlarında resmen kullanıma açıldı. Hat, Birmingham 
Havaalanı ve Birmingham Uluslararası tren istasyonu 
arasında hizmet vermekteydi. Sistem 1995 yılında, gü-
venilirlik sorunları nedeniyle kapatıldı.

2004 Transrapid olarak da bilinen Shanghai Maglev Treni, 
430 km/sa (270 mil) hıza sahip. Hat, Şanghay Pudong 
Uluslararası Havaalanı’na ve merkezi Pudong, Şanghay 
eteklerine bağlanmak için tasarlanmıştır. Operasyonel 
olarak en fazla çalışan maglev trenidir.

Kaynak: IEA
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Tanımlar ve Terimler
 
Uzay ulaşımı teknolojileri, uzayda yer alan göktaşları, gezegenler 
ve insan yapımı uydulara ulaşımı hedeflemektedir. Uzay ulaşımı 
teknolojilerinin bir diğer hedefi ise mevcut yolcu uçaklarının daha 
hızlı ve verimli çalışmasını sağlamaktır. Ek olarak uzay taşımaclığı 
birçok yeni sektörü de beraberinde getirecektir. Uzay taşımacılığı 
için çalışan şirketlerin neredeyse tamamı henüz Ar-Ge ve test aşa-
masında gelişimlerine devam etmektedir. Son zamanlarda özellik-
le SpaceX’in yaptığı yeniden kullanılabilen uzay araçları fikrinin ilk 
aşamalarının başarılı olması, uzay ulaşımı için bir dönüm noktası 
olmaktadır. Bu çalışmalar ile birlikte maliyeti yüksek uzay araçları-
nın tekrar kullanılabilecek olması fikri, uzay taşımacılığında mali-
yeti oldukça düşürmektedir.

Örnek Kullanım Senaryoları

1- Uydu Yayını
Uzay ve Havacılık sektöründeki en büyük alt sektörlenden biri olan 
uydu yayını, uzay ulaşımı ile beraber alçak dünya yörüngesine 
uydu göndermek için hazırlıklar yapmaktadır.

2- Uydu İnterneti
Bu şirketlerin alçak yörüngeli uydular, kablosuz genişbant, optik 
iletişim ve diğer teknolojiler sayesinde hızlı ve daha güvenli inter-

“50 yıl içinde, şirketler ve devlet kurumları, 
noktadan noktaya roket veya hipersonik taşı-
mayı sağlayacak teknolojik zorluklarla müca-
dele edecek olabilir. Son 50 yıl boyunca, orta-
lama hava yolculuğu hızı değişmedi, kesinlikle 
önemli bir ilerleme için gecikmiş durumdayız.”

Diyor ki...

George Whitesides 
Virgin Galactic Başkanı ve CEO’su

Uzay Ulaşımı

ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ
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net bağlantılarına odaklanması bekleniyor.

3- Derin Uzay Keşfi
Bu şirketlerin insanları ve kargoları dünya atmosferi ötesinde aya, 
Mars yüzeyine ve ötesine taşımak için üst düzey görevler ve seya-
hat planları geliştirmesi bekleniyor.

4- Uzay Yapı Malzemeleri
Bu şirketlerin öncelikli olarak Ay, Mars ya da ötesindeki yerleşime 
elverişli olduğu düşünülen yerler için altyapı malzemeleri hazırla-
ması beklenmektedir.

5- Yer Gözlemciliği
Dünyadaki gözlem şirketleri, hava, iklim, denizcilik verileri, GPS 
teknolojisi ve daha fazlasını izlemek için görüntüleme, izleme ve 
analitik teknolojileri geliştiriyor.

6- Asteroit Madenciliği
Uzaya ulaşımın mümkün olması halinde, uzay boşluğundan, uy-
dulardan veya gezegenlerden mineral toplanması beklenmekte-
dir. Hali hazıda Çin ve ABD’li şirketler uzay madenciliği için çalış-
malarını sürdürmektedir.

7- Uzay Enkazı
Bu şirketlerin, atmosferdeki yörüngede ve uzay boşluğunda insan 
yapımı nesneleri ve gök taşlarını izlemesi ve analiz etmesi bek-
leniyor. Enkazların ve gök taşlarının izlenmesi, uydular ve uzay 
araçlarının yörünge ve boşluktaki herhangi bir cisme çarpmasını 
önlemek içindir. Aynı zamanda uzayın ve yörüngenin temizliği de 

şirketlerin bir diğer görevi olacaktır.

8- Uzay Turizmi
Uzay taşımacılığı denince akla ilk gelen sektörlerden birisi uzay 
turizmidir. Uzay turizmi şirketlerinin, insanların uzayda ulaşımının 
sağlanması görevini üstlenmeleri bekleniyor. Bu görev kapsamın-
da şirketler uzay ulaşımı için gerekli teknolojik araçların geliştiril-
mesi ve üretilmesinden sorumlu.

Önemli Yatırımlar

Popülerliği oldukça artan SpaceX bu alandaki tek şirket değil. Bu 
sektörde Elon Musk ile rekabet halinde olan Jeff Bezos, Blue Origin’i 
kurarak, uzay taşımacılığında yeniden kullanılabilir uzay araçları için 
çalışmalara başladı. Aynı zamanda Jeff Bezos, Blue Origin’i finanse 
edebilmek için Amazon’un hisselerinden yaklaşık 1 milyar dolar sat-
tığını açıkladı. Rekabete katılan bir başka firma ise United Launch 

2016

2040

412B $
%39,13

52B $
%4,94

95B $
%9,02

117B $
%11,11

181B $
%17,19

196B $
%18,61

İnternet Tüketici TV Zemin Ekipmanları

Zemin Ekipmanları Tüketici TV Devlet Diğer

DiğerDevletTüketici Genişbantı

Kaynak: Satellite Industry Association, Morgan Stanley Research.
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Girişimci Uzay Çağı Şafağı
2009'dan Günümüze Öz Sermaye Yatırımları

SpaceX ilk ticari 
yük taşıma 
işlemini başlattı

2009
Apollo aya indi
1969

Uydular
250 Şirket, 8.3B $

Fırlatma
77 Şirket, 8.6B $

Medya ve Eğitim
35 Şirket, 15B $

Biyosfer
13 Şirket, 515B $

Sanayiler
11 Şirket, 154B $

Bilgi ve Araştırma
8 Şirket, 77B $

Gezegensel Pazarlar
8 Şirket, 244B $

Lojistik
10 Şirket, 147B $

Hükümet Uzay Çağı Girişimci Uzay Çağı

SpaceX lansman 
fiyatlarını yayınladı; 
pazar şeffaflığını tanıttı

2010
SpaceX Dragon, ISS’e ilk 
yanaşan ticari uzay aracı 
oldu

412
Yatırım Alan 
Şirket Sayısı

18 milyar $ 
Kümülatif Uzay 
Yatırımları

2012
NanoRacks, ISS 
aracılığıyla ticari 
dağıtımını başlattı

2014
SpaceX, yörüngesel 
güçlendiriciyi 
topraklıyor, yeniden 
kullanılabilirliği arttırıyor

2015
SpaceX Falcon Heavy, 
ticari derin uzay 
işlemlerinin kilidini açtı

2018

100

200

300

5B $

10B $

15B $

Alliance oldu. Uzay taşımacılığı konusunda Lockheed Martin ve Bo-
eing Defence gibi havacılık ve uzay endüstrisi devleri ile partnerlik 
anlaşmaları imzalayan firma, NASA ile de sıkı bağlantılara sahip.
> Boeing, ticari hipersonik seyahat vizyonuyla Virgin Galactic’te 
20 milyon dolar hisse aldı.

> Los Angeles merkezli startup Relativity Space, yörüngesine 
ulaşmak için ihtiyaç duyduğu fonlara sahip ve yatırımcı Mary Mee-
ker  ve Tribe Capital’i içeren bir fon olan Bond Capital liderliğindeki 
yeni bir yatırım için 140 milyon dolar yatırım yaptı.

Kaynak: astropreneurs.space
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Uçan arabalar, günümüzde en temel ulaşım aracı olarak kullanı-
lan otomobillerin işleyişinin havada sürdürülmesi temeline da-
yanmaktadır. Buna göre, insanların kişisel uçan arabalara sahip 
olması ve günümüzdeki otomobiller gibi bir noktadan diğerine 
havadan gidebilmesi bu teknolojinin ana temasını oluşturmakta-
dır. Aynı düşünce toplu ulaşım ve taşımacılık sektörlerini de barın-
dırmaktadır.

Tanımlar ve Terimler

1- Dikey Kalkış ve İniş (VTOL) Nedir? 
VTOL teknolojisi hava araçlarına, kalkışı ve inişi dikey şekilde ya-
pabilme yeteneği kazandırmaktadır. Helikopterler ve dronlar VTOL 
araçlara örnek verilebilir. VTOL araçlar kalkış sonrası yatayda uçak 
gibi de gidebilir.

2- Döner Kanatlı Hava Araçları
Döner Kanatlı Hava Araçları dikey yerleştirilmiş rotorun pervane 
kısmından alınan kaldırma kuvveti ile havalanan ve havada da bu 
prensiple kalan hava araçlarıdır.

3- Sabit Kanatlı Hava Araçları
Sabit kanatlı hava araçları, kanatlarının şekli ve ileri doğru hareket 
sonucu oluşan hava süratinin yarattığı taşıma ile uçan hava araç-
larıdır.

“2025 yılında hayatımızı en çok etkileyen tek-
noloji uçan arabalar olacak.  ”  

Diyor ki...

Eray Altunbozar, CEO Aircar

Uçan Arabalar
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Dikey Kalkış ve İniş (VTOL)

Döner Kanatlı Hava Araçları

Sabit Kanatlı Hava Araçları

1

2

3

Avantajları

Avantajları

Avantajları

Dezavantajları

Dezavantajları

Dezavantajları

Daha yüksek hareket kabiliyeti, daha düşük 
kalkış-iniş süresi, daha yüksek inilebilir ve 
kalkılabilir alan kabiliyeti

Daha yüksek hareket kabiliyeti, daha düşük kalkış-
iniş süresi, daha yüksek inilebilir ve kalkılabilir 
alan kabiliyeti, daha yüksek kontrol edilebilirlik

Daha yüksek hız, daha yüksek 
verim, daha düşük enerji tüke-
timi, daha yüksek gidilebilir 
menzil

Daha yüksek güç tüketimi

Daha yüksek enerji tüketimi, 
daha düşük uçuş süresi, daha 
düşük hız

Daha düşük hareket kabiliyeti, daha yüksek kalkış-
iniş süresi, daha düşük inilebilir ve kalkılabilir alan 
kabiliyeti, daha düşük kontrol edilebilirlik, daha 
yüksek geliştirme süreci ve maaliyet

En Çok Kullanılan

En Çok Kullanılan

En Çok Kullanılan

Yük Taşıma, Bireysel 
ve Ticari ulaşım, Askeri 
Ulaşım

Yük Taşıma, Bireysel 
ve Ticari ulaşım, Askeri 
Ulaşım

Yük Taşıma, Bireysel 
ve Ticari ulaşım, Askeri 
Ulaşım
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Örnek Kullanım Senaryoları

Taşımacılık sektöründeki teknolojik gelişmeler karada dijital şe-
hirler, sürücüsüz otomobiller ile hızla devam ederken havada da 
belirli teknolojik çalışmalar devam etmekte.

Hava taşımacılığında gelecekteki teknolojilerden bir tanesi olan 
uçan arabalar, otomobillerin ilk çıktığı yıllardan beri insanların ak-
lına gelmektedir. Dikey kalkış ve iniş yapabilen (VTOL) hava araçla-
rı kalkış ve inişte diğer araçlardan daha avantajlı olmaları sebebiy-
le gelecek taşımacılık teknolojisinde kendisine oldukça fazla yer 
ayrılmış durumdadır.

Bilinen adı ile dronlar VTOL araçlar arasında en popüler olan tür-
dür. İlk dron örnekleri askeri amaçları yerine getirmek üzerine 
tasarlanmıştı. Günümüzde arama kurtarma, veri toplama, taşı-
macılık, fotoğrafçılık, araştırma ve eğlence gibi birçok sektörde 
kendisine oldukça geniş bir çalışma alanı bulmaktadır. Gelecek 
dron teknolojileri arasında işbirliği ile çalışabilen dronlar ve kapalı 
alanlarda güvenli bir şekilde uçabilen dron çalışmaları üzerinde 
oldukça durulmaktadır. Bu çalışmalardan bir tanesi ise insan ta-
şımacılığıdır. Uçan araba teknolojisi ile ilgili ilk prototipler döner 
kanatlı hava araçları üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Hali hazırda donlar için ülkeler belirli yönetmeliklere sahiptir. Bazı 
ülkeler ise bu yönetmelikleri hazırlamaktadır. Bu sene içerisinde Av-
rupa Uçan Arabalar Topluluğu bir yönerge yayınladı. Amerika Birle-
şik Devletleri, İngiltere, Kanada, Hindistan ve Avustralya’daki yöner-
geler ise son hazırlık aşamalarının ardından yayınlanmayı bekliyor. 

Volocopter, Lilium, Vahana, Ehang 184, Terrafugia, Uber ve Kitty 
Hawk Cora uçan araba üzerinde çalışma yapmakta olan şirketler-
dir. Şirketlerin konsept tasarımları incelendiğinde bir kısmı kalkış 
ve inişi dikey yapabilirken ve kalkış sonrası yatay uçabilen araçları 
tercih ederken diğer kısım araçlarını döner kanatlı hava aracı kon-
septiyle yapmayı tercih etmiştir.

Kullanımına Engel Problemler

Uçan araçlar ile ilgili sınırlı çalışmaya rağmen belirli bir ilerleme 
elde edildi. Fakat hala karşılaşılan temel problemler mevcut.

Trafik Yönetimi

Kalkış-İniş noktası belirleme

Uçuş Süresi

Ses Kirliliği

Sistem Güvenliği / Siber Güvenlik

1

2

3

4

5

Günümüzde artan bireysel dron kullanımı ile beraber havada uçan 
araçların sayısı bir hayli artmıştır. Aynı zamanda hali hazırda uçak-
lar ve helikopterler ile dolu hava sahası gelecekte çok daha orga-
nize olmayı gerektirmektedir. Uçan araba teknolojisinin önündeki 
engellerden birisi de hava trafiği yönetimidir. Günümüzde hava 

Trafik Yönetimi1
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trafiği yönetimi için çalışmalar başlatılsa da henüz standartlaşma-
ya gidilmemiştir.

Bu sene gerçekleşen eVTOL 2019’da ana tartışma konularından 
olan kalkış ve iniş pistlerinin konumlandırılması, uçan araç tekno-
lojisi için henüz çözüme kavuşturulamamış sorunlardan bir diğe-
ridir. Bir kesim, uçan arabaların şehrin içinde kurulan pistlerden 
hareket etmesini önerirken diğer kesim pistlerin şehirden uzak 
noktalarda kurulmasını önermektedir.

VTOL teknolojisinin karşılaştığı en büyük teknolojik zorluklardan 
bir tanesi ise pil teknolojisidir. Dikey şekilde uçan hava araçlarının 
en büyük dezavantajı, sabit kanatlı araçlara göre enerji tüketiminin 
fazla olmasıdır. eVTOL 2019’da önerilen uzun yol seyahat tiplerin-
den en dikkat çekici olanı ise aradaki şehirlerden sürekli kalkış iniş 
yaparak yolculuk etmektir. Bu düşünceye göre uzun yol seyahat 
planı, aradaki şehirlerde bulunan pistler üzerinden planlanacaktır.

Ses kirliliği uçan hava araçlarının en büyük problemlerinden bir ta-
nesidir. Bu problem uçan arabalar ile daha da artmaktadır. Bu so-
runun üstesinden gelmek adına şirketler daha az ses ortaya çıka-
ran pervane modelleri üzerinde çalışmalarına devam etmektedir.

Artan sürücüsüz sistemler ile birlikte ortaya çıkan bir diğer sorun 
ise siber güvenlik tehditleridir. Uçan araba ile yer kontrol istasyon-

ları ya da hava trafiklendirme merkezleri arasında güvenli bir ileti-
şim için şirketler çalışmalarını sürdürmektedir.

Önemli Yatırım ve Anlaşmalar

Şu an Ar-Ge ve test aşamalarında olan uçan araba teknolojisinin, 
Morgan Stanley’in verilerine göre 2040 yılında 1,5 trilyon dolarlık 
bir pazara sahip olacağı öngörülmektedir. Bu esnada birçok sek-
törden yararlanacak olan uçan araba teknolojisi, yeni sektörler ve 
yatırımları da beraberinde getirecektir.

Şirketler bu sınırları aşmak için tecrübeli partnerler ile yola devam 
etmeyi tercih ediyor. Örneğin Uber NASA ile trafik yönetimi ve uçuş 
rotası belirleme konuları üzerine danışmanlık anlaşması imzaladı.

Kalkış-İniş Noktası Belirleme

Uçuş Süresi

Ses Kirliliği

Sistem Güvenliği / Siber Güvenlik

2

3

4

5

ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ



TEKNOLOJİ RAPORU

Morgan Stanley’den elde edilen bu bilgiler doğrultusunda, uçan 
araçlar için erken bir evredeyiz; fakat 2040 gibi uçan araçların kul-
lanımının yaygınlaşması tahmin ediliyor. Bu süreç içerisinde ba-
tarya ve işlemcilerin verimliliğinin daha da artması ile elde edile-
cek uçan araçlar daha da işlevsel olabilecek.

Kentsel Hava Hareketliliği Global
Adreslenebilir Pazar (Temel Durum)
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ROW Avrupa Çin ABD

Kaynak: Morgan Stanley Research
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“AirCar Corp.’a yarın baktığımızda, heyecan-
la arabaları uçurmayı düşünüyoruz. Zamanı 
geldi. AirCar, yarının şehir içi ulaşımına zemin 
hazırlayacak. Gelecekteki vizyonumuz tam 
elektrikli otonom uçan arabadır. Teknolojisi 
ile AirCar, geleceğin uçan arabalarıyla ilgili 
sorulara cevap vermektedir.”

Diyor ki...

CEO Eray Altunbozar
Bir Bakışta

AirCar, 2017 yılında Eray Altunbozar tarafından kurulmuştur. AirCar, 
geleceğin ulaşım teknolojisinin en önemli gelişmelerinden biri olan 
uçan arabaları ülkemiz ve küresel pazarlar için ürün haline getirmeyi 
amaçlamaktadır. AirCar ilk prototipin tasarımına 2017 yılında başla-
dı. AirCar ilk ürünün 2 kişi taşıyacağını, 120 km/s maksimum hızının 
yanında 72 km uçuş menziline sahip olacağını belirtiyor. AirCar, ilk 
ürünlerinin insansız sürüş teknolojisini ve uçuş destek asistanlarını 
içereceğini de ayrıca eklemektedir.

AirCar

Slogan
AirCar ile geleceğe merhaba 
de!

Yeri
Türkiye

Kuruluş Yılı
2017

Aldığı Yatırım
-

Web Sayfası
www.aircarcorp.com

Kategori
Havacılık
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“Biz, herhangi bir zamanda, herhangi bir yere 
uçabilen bir dünyaya inanıyoruz. O dünya hiç 
bu kadar yakın olmamıştı.”

Diyor ki...

Daniel Wiegand,
Co-Founder&CEO

2015 yılında Daniel Wiegand, Sebastian Born, Patrick Nathen ve Mat-
thiasMeiner tarafından ortak olarak kurulan Lilium GmbH, Münih’te, 
ulaşım teknolojileri üzerine çalışan yüksek teknoloji merkezidir. Kuru-
cu ekip, Münih Teknik Üniversitesi’nde okurken bir araya geldi. 4 yol-
cu kapasiteli uçan araba tasarlayan Lillium, standart tasarımların da 
bir hayli dışına çıkmış durumda. Dikey kalkış-iniş yapabilen araç, 300 
km/s hıza sahip. Lillium, 300 km mesafenin sadece 60 dakikada kat 
edileceğini iddia ediyor.

Bugün, Lilium fon sağlamada 100 milyon dolardan fazla para topladı 
ve 300’den fazla kişiyi istihdam etmektedir. Bu teknoloji ile ilgilenen ve 
potansiyel gören tüm ülkelerle çalışmaya hazır olduklarını da ayrıca 
belirtiyorlar.

Lillium

Bir Bakışta

Slogan
Biz, herhangi bir zamanda, 
herhangi bir yere uçabilen 
bir dünyaya inanıyoruz.
O dünya hiç bu kadar
yakın olmamıştı.

Yeri
Münih

Kuruluş Yılı
2015 

Aldığı Yatırım
100 milyon Dolar

Web Sayfası
www.lilium.com

Kategori
Havacılık
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“Otomobiller kendilerini sürebilecekler. Böyle-
ce arka koltukta kendinize ait, yaslanıp keyfi-
nize bakabileceğiniz bir alanınız olacak.” 

Diyor ki...

John Krafcik, CEO Waymo.

Sürücüsüz Araçlar

Sürücüsüz araç (AV) teknolojisi, sürücü desteğine ihtiyaç duyma-
dan tam otonomiye sahip olan araçlardır. Sürücüsüz araçlardaki 
otonom kabiliyet 5 seviyede belirtilmektedir. Seviyelerdeki artış, 
kişisel güvenlik, sürücüler için zamandan tasarruf, araç içerisin-
deki konfor ve özgürlük, çevreye zararın ve nakliye masraflarının 
azaltılması gibi önemli avantajlar sağlar. Aynı zamanda, otomotiv-
de tamamen yeni endüstriler getirebilecek, kâr havuzlarında ve ih-
tiyaç duyulan yeteneklerde (örneğin, yazılım uzmanlığı veya siber 
güvenlik) önemli değişimlere yol açacaktır.

AV teknolojisi devrimsel değişim sunarken, benimseme evrimsel 
olacaktır. Sanal coğrafi sınırlar içinde faaliyet gösteren Seviye 4 
özerkliğinin, 2020 ve 2022 yılları arasında yıkıcı ve elverişli olması 
ve daha sonra tam olarak kabul edilmesi beklenmektedir. Seviye 5 
teknolojisine sahip otonominin - her zaman, her yerde, her zaman 
çalışır - en erken 2030’a kadar gelmesi ve o zamana kadar daha 
fazla benimsemesi bekleniyor. Bu gelişmelerin, araç mülkiyeti ve 
toplu taşıma kullanımında en büyük etkiye sahip olan insanların, 
kentsel ortamlardaki hareketlilik hakkındaki düşüncelerini değiş-
tirmesi öngörülmektedir.

Tanımlar ve Terimler

Otonom Nedir?
Otonom, otomatik kavramının elektromekanik sistemlerde kulla-
nılan karşılığıdır. Otonom sistemler kendi kararlarını verebilirler. 

Sürücüsüz Araçlar
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Örnek vermek gerekirse “eve gitmek istiyorum” komutunu alan 
aracın rota belirleme, sürüş karakteristiği gibi kararları kendisinin 
vermesidir.

Self-Driving Nedir? 
Kendi kendine sürüş anlamına gelen self-driving, otonom kav-
ramından farklı olarak karar aşamasını sürücüye bırakmaktadır. 
Self-Driving aracı kontrol ederken sürücü daima aracın kontrolünü 
ele almak için hazır olmak zorundadır.

Bataryalı Otomobiller (BEV)
Şarjlı bataryalardan alınan elektrikle çalışan araçlardır. Bu araçlar 
elektrik motoru dışında herhangi bir motor kullanmazlar. Ayrıca 
kullanılan tek yakıt elektriktir.

Hibrit Elektrikli Otomobiller (HEV)
Bu otomobiller benzin veya dizel motorunun yanında yardımcı 
elektrik motorunun çalışması ile oluşturulmuştur. Elektrik motoru 
düşük hızlarda yakıt tasarrufu sağlarken, performans gereken yer-
lerde de yardımcı eleman olarak devreye girer. Batarya şarjı benzin 
veya dizel motor vasıtasıyla yapılır.

Prizli Hibrit Araçlar (PHEV)
Hibrit araçların priz ile şarj edilebilen sürümüdür.

İçten Yanmalı Motorlar (ICE)
Benzin, dizel, LPG gibi sıvı yakıtlar ile çalışan geleneksel motorlar-
dır.

Sürüş Otomasyonu Seviyeleri

Otomasyon Yok

Manuel kontrol. 
İnsan tüm sürüş 

görevlerini yerine 
getirir (direksiyon, 
hızlanma, fren vb.)

Sürücü Yardımı

Araç, tek bir otonom 
sisteme sahiptir 
(örneğin, seyir 

kontrolü aracılığıyla 
hızı izler).

Kısmi Otomasyon

Araç direksiyon ve 
hızlanma yapabilir. 

İnsan hala tüm işleri 
izler ve istediği 

zaman kontrolü ele 
alabilir.

Koşullu Otomasyon

Çevresel algılama 
yetenekleri. Araç 

çoğu sürüş görevini 
yerine getirebiliyor, 

ancak yine de 
insanın müdahalesi 

gerekiyor.

Yüksek Otomasyon

Araç, tüm sürüş 
görevlerini belirli 
koşullar altında 

yerine getirir. Coğrafi 
çit gereklidir. İnsan 
müdahalesi hala bir 

seçenek.

Tam Otomasyon

Araç tüm sürüş 
görevlerini her 
koşulda yerine 

getirir. Etkileşimde 
insan dikkatine 
ihtiyaç yoktur.

Kaynak: synopsys
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Otonom ve Self-Driving

Bataryalı Otomobiller (BEV)

Hibrit Elektrikli Otomobiller (HEV) ve Prizli Hibrit Araçlar (PHEV)

1

2

3

Avantajları

Avantajları

Avantajları

Dezavantajları

Dezavantajları

Dezavantajları

Daha yüksek güvenlik, daha yüksek konfor, 
daha düşük zaman tüketimi, daha düşük 
karbon salınımı, daha yüksek verim, daha 
düşük ses kirliliği

Daha yüksek konfor, daha yüksek performans, daha 
düşük karbon salınımı, daha yüksek verim, daha düşük 
ses kirliliği, daha düşük yakıt maaliyeti

Daha yüksek performans, daha düşük
karbon salınımı, daha yüksek verim

Daha fazla siber güvenlik sorunları, 
Üretim esnasında daha fazla çevre 
kirliliği, daha yüksek maaliyet, daha 
yüksek geliştirme süreci

Daha düşük menzil, daha 
yüksek yakıt depolama 
süresi

Daha yüksek üretim maaliyeti, daha 
yüksek geliştirme süreci

En Çok Kullanılan

En Çok Kullanılan

En Çok Kullanılan

Bireysel Ulaşım (sınırlı 
sayıda)

Bireysel Ulaşım, Toplu 
Ulaşım, Ticari Ulaşım

Bireysel Ulaşım, Toplu 
Ulaşım, Ticari Ulaşım
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İçten Yanmalı Motorlar (ICE)4

Avantajları Dezavantajları

Daha yüksek menzil, daha 
kısa yakıt dolum süresi 

Daha düşük konfor, daha düşük performans, daha yüksek 
karbon salınımı, daha düşük verim, daha yüksek ses kirliliği, 
daha yüksek yakıt maaliyeti, yakıtın yenilenemez olması

En Çok Kullanılan

Bireysel Ulaşım, Toplu 
Ulaşım, Ticari Ulaşım, 
Askeri Ulaşım

Otonom arabalardan yanayım ve onları kullanmak için sabırsızlanıyorum

Otonom arabalar hakkında emin değilim ama fikri ilginç buluyorum

Otonom arabalara karşıyım ve onları asla kullanmam

Otonom Araçlar Konusunda Küresel Görüş
Bölünmüş Durumda (2018)
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%55

%50

%46

Örnek Kullanım Senaryoları

Elektrikli Araçlar1
Otomobil üreticileri ve devletler yakıt emisyonlarıyla mücadeleye 
çalışırken, sadece içten yanmalı motor konfigürasyonuna sahip 
otomobilleri üretimden kaldırmaya hazırlanıyorlar.

Elektrikli otomobillerde (EV’ler) ve hibrit elektrikli otomobiller de 
(HEV’ler) büyümeye devam ediyor ve 2025’te EV’ler ve HEV’ler tüm 
araç satışlarının yaklaşık %30’unu oluşturacak. 2016 yılında oto-
mobil satışlarının %1’i prize takılabilen elektrikli araçlardan (PEV) 
geldi.

Elektrikli ve hibrit otomotiv sektörünün aynı dönemde küresel 
pazar payının sadece %3’ünden küresel satışın yaklaşık %23’üne 
artış göstermesi öngörülmektedir. Bu, 2025’te saf pazardaki ICE 
araçlarının pazar payının yaklaşık %70’ine karşılık gelir. Bu, özel-
likle gelişmekte olan piyasalarda, 2030 yılına kadar yaklaşık %40’a 
düşüyor.Kaynak: Ipsos
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Günümüzde sürücüsüz araçlar, bireysel kullanım ile birlikte yol-
larda görünmeye başladı. Şu an ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 
80’den fazla firma sürücüsüz araç testi yapmaktadır. Bununla be-
raber önceki yıllara göre insanlar sürücüsüz araçlara dafa fazla 
güvenmeye ya da sıcak bakmaya başlamıştır. Ek olarak sürücüsüz 
tır ve sürücüsüz motorbisiklet gibi yeni yaklaşımlar da denenmeye 
başlanmıştır. 2018 Sürücüsüz EV satışlarında Tesla ve BYD nere-
deyse 250.000 araç satarak lidelik yarışını sürdürmekteler. Önü-
müzdeki yıllarda ise sürücüsüz EV satışlarının artacağını söylemek 
mümkün.

Pazar Durumu (Yatırımlar)
Kuzey Amerika ve Avrupa’da gelecek yıllarda hibrit ve BEV otomo-
biller, otomotiv pazarında liderliği alacak. Avrupa’da prize bağla-
nabilir elektrikli araçlar (BEV ve PHEV) 2017 yılında toplam otomo-
tiv satışlarının %2’sini oluşturmaktadır. Bu rakamın 2025 yılında 
neredeyse 1,5 milyon arabaya denk gelen toplam satış değerinin 
%9 olması beklenmektedir.

Sadece içten yanmalı motor (ICE) kullanan araçların 2025 yılında 
otomotiv sektöründe olmaması beklenmekte. Oluşan bu pazar 
boşluğunun büyük bir kısmını prize bağlanabilir elektrikli arabalar 
ve hibrit elektrikli arabaların alması yüksek ihtimal. Bu süre zar-
fında J.P. Morgan’ın tahminlerine göre 1,8 milyon ile otomotiv pa-
zarında %26’lık toplam satış oranına ulaşmış olan HEV ve EV’lerin 
384.000 araç ile %6’lık kısmının Japonya ve Kore’nin gerçekleştir-
diği satışlar olması bekleniyor. Öte yandan ABD’nin agresif yakıt 
ekonomisi otomotiv üreticilerini EV seçeneklerini genişletmeye 
zorlamaktadır. Sonuç olarak 2025’teki EV (BEV, PHEV, HEV) satışla-
rı, toplam satışın %38’i olarak tahmin edilmektedir.

Otonom Araçlar2

BEV’ler PHEV’ler Tam + Orta Hibritler Saf ICE

Küresel Elektrikli Araç Tahmini

2015

2020

2025

2030

%1

%3 %1 %7

%20%9 %3

%2 %39%18 %41

%88

%68

%98 Kaliforniya'daki kamuya açık yollarda test edilmek üzere kayıtlı 
otonom araç sayısı (9 Mayıs 2018)
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55

51
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88

Kaliforniya'da Sürücüsüz Arabaları
Test Eden Şirketler

Diğer

Kaynak: J.P. Morgan estimates

Kaynak: statista
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Referans Durum Otonom Elektrik Pilli Araç Otonom Hibrit Elektrikli Araç

Milyon Araç

Yakıt türüne göre hafif ticari araç satışı, 2020-2050

DiğerHibrit elektrikli Elektrik Pili Geleneksel benzin 
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Global EV Satışları – 2018

BEVICE Tam ve Yarı Hibrit PHEV
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Enerji Türüne Göre Tahmini Kuzey Amerika
Hafif Araç Satışları

EV üretimi ve satışı konusunda hiçbir ülke Çin’in yanına yaklaşa-
mıyor. JP Morgan verilerine göre, ülkenin 2025 yılına kadar küre-
sel satışların %59’unu şaşırtıcı bir şekilde karşılaması bekleniyor. 
Küçük bataryalı, düşük menzilli, maliyeti düşük üretimleri, Çin’de 
mini-EV’lerin sayısını artırmaktadır. J.P. Morgan’ın tahminlerine 
göre Çin, 2020’de 2,5 milyon EV üreterek toplam EV satışlarının 
%46’sını gerçekleştirecek. Bu rakam Çin Hükümetinin hedefinden 
%25 daha fazla.

Kaynak: ABD Enerji Bilgi İdaresi, Yıllık Enerji Görünümü 2018

Kaynak: The Driven

Kaynak: J.P. Morgan estimates
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“Tüm bu verileri insan sürüşünün davranış-
sal modellerini oluşturmak için kullanıyoruz. 
Artık otomobilin gerçekte nereye gittiğini 
bulmak için bu sürüş verilerini yerelleştirmek 
konusunda çok iyiyiz. Bundan ve verilerden, 
aslında insanlar gibi araba sürmek için mo-
delleri nasıl eğitiriz? Comma.ai bunun üzerine 
çalışıyor.” 

Diyor ki...

George Hotz
Comma.ai CEO

Bir Bakışta

Comma.ai, 2015 yılında George Hotz tarafından Kaliforniya’da kurul-
muştur. Firmanın misyonu açık kaynaklı bir otopilot sistemidir. Aynı 
yıl ilk sürümü yayınlanan openpilot, 2016 model bir Acura Lx üzerinde 
denenmiş ve başarılı olmuştur. Openpilot, adaptif hız sabitleyicisi ve 
şerit takip sistemine sahip araçlara, yola bakan bir kamera ve araç ile 
iletişim sistemini sağlayan bir modül entegre edilmesiyle aracı 2.sevi-
ye bir sürücüsüz araca çevirebilmektedir. Adından da anlaşılabileceği 
üzere açık kaynak kodlu Openpilot, birçok geliştirici tarafından gün-
den güne farklı araçlara entegre edilmekte ve kullanım aralığını artır-
maktadır. An itibariyle Openpilot kullanılarak toplamda 10.000.000 
mil yol katedilmiştir. Firma CEO’su Openpilot ve diğer sürücüsüz araç 
sistemlerini Android ve iOS işletim sistemlerine benzetmektedir.

iOS İşletim sistemini Tesla’nın otopilot sistemine benzeten CEO Geor-
ge Hotz, Openpilot’u ise Android’e benzetmekte ve diğer otopilot sis-
temlerinin zaman içerisinde yok olarak Openpilot’u tercih edeceğini 
iddia etmektedir.

Comma.ai

Slogan
Sürüşü keyifli hale getir

Yeri
ABD

Kuruluş Yılı
2015

Aldığı Yatırım
5 milyon dolar 

Web Sayfası
www.comma.ai.com

Kategori
Otonom araç yazılımı
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Tesla Canlı Yayında Yıkıcı 
İnovasyon Yapıyor
Ve Kimse Olanların 
Farkında Değil!
Yıkıcı inovasyon hikayelerini çok seviyoruz.
Bu hikayelerde yenilikçi bir teknolojiye sahip çaylak girişimci sek-
törün yerleşik oyuncularını perişan eder.

Ben yıkıcı inovasyonları eski Türk filmlerindeki fakir delikanlının bir 
şekilde zenginleştikten sonra bir gün fabrika patronu kız babasının 
karşısına geçip klasik “Bir zamanlar fakir dediğiniz o genç benim!” 
repliğini patlattığı Yeşilçam senaryolarına benzetiyorum biraz.

Kimdir?

İnovasyon, girişimcilik, gelişen teknolojiler ve müşteri deneyi-
mi alanlarında kişileri ve kurumları geliştiriyor.

Özkent yaratıcılık, dijital dönüşüm, oyun değiştiren girişimler, 
geleceği şekillendiren inovasyonlar ve emsalsiz müşteri dene-
yimi tasarımı konularına tutku duyuyor.

Yazarlık, konuşmacılık ve danışmanlık kariyerinin ötesinde, Öz-
kent, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Öğrenme, İnovasyon, Giri-
şimcilik ve Teknoloji Yüksek Lisans Programında (LITE) “İnsan 
ve Teknoloji” dersi vermektedir. Özkent daha önce de 4 yıl bo-
yunca Koç Üniversitesi MBA programında “Girişimcilik” dersleri 
vermiştir.

Özkent bir TEDx Konuşmacısı olup, inovasyon ve müşteri de-
neyimi alanlarında 4 kitabı bulunmaktadır: “Büyük İşbirlikleri 
İçin Yenilikçilik Manifesto”, “Adım Adım İnovasyon”, “Emsalsiz 
Müşteri Deneyimleri” ve “Müşteri Deneyimi 2.0”.

Bora Özkent
Yazar ve Danışman

YIKICI TEKNOLOJİLER
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Mesela Netflix’inki tam bu türden bir hikaye:
2000 yılında girişimcileri Netflix’i dev video film kiralayıcısı Block-
buster’a 50$ milyon dolara satmak isterler.  

Netflix kurucularından Marc Randolph ”bize güldüler” diye anlatı-
yor bugün Blockbuster yöneticilerinin teklife tepkisini anlatırken. 

O fakir dedikleri Netflix’in bugün piyasa değeri $127 milyar dolar. 
Blockbuster tabelası ise çalışanlarının sahiplendiği 1 adet sembo-
lik mağazanın vitrinini süslüyor sadece. 

Peki Yıkıcı İnovasyon Nedir?

Yıkıcı inovasyon kavramını ilk kez Clayton Christensen “İnovatörün 
İkilemi” adlı kitabında ortaya attı.  The Economist’in “yazılmış en 
iyi 6 iş kitabından biri” diye nitelediği yapıtında Christensen pazar 

liderlerinin neden yeni teknolojiler karşısında başarısızlığa uğradı-
ğını açıklar. 

Ona göre pazar liderleri pozisyonlarını sürdürmeyi arzularlar ve 
liderlik konumlarını zora sokacak teknolojileri görmezden gelme 
eğiliminde olurlar. 

Çünkü onlar için ellerindeki büyük pazarı korumak birincil önce-
liktir. Oysa yıkıcı bir teknoloji ortaya çıktığında ya bir pazar yoktur 
ya da olsa bile lider oyuncuların mevcut gelirlerine kıyasla çok kü-
çüktür.  Envizyoner liderler bile bunu mevcut işlerinin yanında bir 
dikkat dağıtıcı olarak algılarlar.  

Dolayısıyla yıkıcı teknolojiler her zaman sektöre yeni girmeye çalı-
şan girişimciler tarafından geliştirilirler. Ne de olsa 0 dolarlık geliri 
olan bir startup için 1 Milyar dolarlık bir pazar çok çekici gelebilir.

YIKICI TEKNOLOJİLER KONUK YAZAR BORA ÖZKENT



281

TEKNOLOJİ RAPORU

Kurulu oyuncuların ihmal ettiği pazarlardaki girişimciler rekabet-
siz bir pazarı yakalar, ürünlerini ve iş modellerini sürekli olarak ge-
liştirip, önceleri yavaş sonraları ise hızla büyür, en sonunda kurulu 
oyuncuların ana pazarlarına bile saldırırlar. 

Teknoloji girişimlerinin bu zorlu yolculuktan sonra ulaştıkları de-
ğerler artık büyük firmalar için isteseler bile onlara yanıt vereme-
yecek kadar güçlenmelerini sağlar.

Mesela otomobil pazarının lider oyuncularından Mercedes’in Tes-
la ile olan ilişkisi büyük kurumların yıkıcı inovasyonlara yaklaşımı-
nın ilginç ve biraz da dramatik bir örneğini oluşturur. 

Elektrikli araçlara ilgi duyan Mercedes 2009’da Tesla’ya 50 milyon 
dolar yatırım yaparak %10 hissesini alır. Bu para bir yandan Tes-
la’nın 2008 finansal krizini atlatmasını sağlar, bir yandan da Mer-

cedes’e elektrikli otomobil teknolojilerini keşfetme fırsatını. Bu 
yönüyle Mercedes’in davranışını takdir etmemek mümkün değil.

Öte yandan 2014’e gelindiğinde Mercedes, özellikle Tesla Model 
S’in kendi lüks araçlarına rakip olmaya başladığını düşündüğün-
den % 10 hissesini yaklaşık 780 milyon dolara satar. Yerleşik oyun-
cunun pazarını koruma içgüdüsü iş başındadır.

Bugüne geldiğimizde Tesla ve Mercedes 60’ar milyar dolarlar se-
viyesinde piyasa değerlerine sahipler. Yani boynuz kulağı ha geçti 
ha geçecek. Mercedes Tesla ile işbirliğini sürdürse elektrikli araç 
üretiminde bugün nerelerde olurdu ve şirketin piyasa değeri nasıl 
yükselirdi diye merak etmemek mümkün mü?

Tesla, Neden Bir Yıkıcı İnovasyon Adayı?

Tesla henüz otomotiv sektörünü yıkmış bir oyuncu değil. Onu 
Iphone’nun Nokia’yı, Uber’in taksi işletmelerini, cep telefonu ap-
likasyonlarının Kodak’ı yıkmasına benzer bir başarı hikayesinin 
içine oturtmak doğru olmaz. Tesla’nın 2019’de ulaşacağı 360.000 
adetlik satış adedi, VW, Toyota, Ford, Mercedes gibi dev rakipleri-
nin dişlerinin kovuğuna gitmeyecek bir rakam.

Ama…

Aması var işte.

Hatta tam iki aması var…

YIKICI TEKNOLOJİLER KONUK YAZAR BORA ÖZKENT
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Birinci ama şu:
Tesla yandaki tabloda görebileceğiniz gibi elektrikli otomobiller-
de pazar lideri. Üstelik tablo sadece Tesla gibi saf elektrikli araçları 
değil, hibrit araçları da kapsıyor.

Peki elektrikli araç pazarının lideri olmak önemli mi? 

Hem hayır, hem evet. 

Hayır, çünkü 2018’de toplam 1.5 milyon adet elektrikli otomobil 
satıldı dünyada. 80 milyonluk otomobil pazarının yanında deve-
de kulak kalan bir atış adedi. Zaten Tesla’nın yıkıcı bir inovasyon 
olmadığını savunanların en büyük argümanı da bu: Elektrikli oto-
mobil pazarı çok küçük, Tesla bu pazarın lideri olsa ne olur ki?

Böyle düşünenlerin kaçırdığı bir şey var: Elektrikli otomobil pazarı 
çok hızlı büyüyor, her yıl neredeyse ikiye katlıyor kendisini pazar. 
Elektrikli araçların satışlarındaki artış bu şekilde devam ederse 
2023’de 48 Milyon adet elektrikli araç sokaklara çıkacak.

Bu kadar hızlı büyüyecek bir pazarın açık lideri olmanın yıkıcılık 
potansiyeli oldukça bariz değil mi? 

Ayrıca ben elektrikli araç satışlarının çok daha sert ivmelenerek 
artacağını tahmin ediyorum. Çünkü bu araçların üretim adetleri 
arttıkça hem kaliteleri iyileşiyor, hem de yakalanan ölçek ekono-
misi sayesinde maliyetleri hızla düşüyor.  Bugün ABD pazarında 
ileri teknoloji bir Tesla Model 3 Perfomance ile Toyota Camry aynı 
fiyatlara satılıyorlar örneğin.

Tesla’nın küçük bir üretici olmasına rağmen yıkıcı bir inovasyon 
potansiyeli taşımasının ikinci ve aslında daha da önemli nedeni 
ise otonom sürüş yatırımları.

Tesla otonom sürüşe sahip araçlar geliştirmek konusunda özel-
likle Google’ın Waymo iştiraki ile sıkı bir rekabet halinde. Tesla 
ve Google’ın otonom sürüşe bu kadar önem vermelerinin nedeni 
araç sahiplerinin daha rahat yolculuk yapmaları değil. Asıl hedef 
otonom taksi filoları kurmak.

Uber, Lyft ve Didi gibi sefer paylaşım hizmetlerinin güçlü olduğu 
kentlerde insanların kendi otomobillerini kullanmaktan vazgeç-
tikleri biliniyor. Öte yandan bu servislerden yararlanmak hala ol-
dukça maliyetli. Mesela ABD’de kendinize ait bir aracınız olduğun-
da bir mil yol gitmenizin ortalama maliyeti 70 sentler civarında. 
Uber’de bir mil gitmek için ise 1.2 doların harcamalısınız.

YIKICI TEKNOLOJİLER KONUK YAZAR BORA ÖZKENT
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Otonom taksi filoları ile 1 mil yol gitmenin maliyeti 26 sente ine-
cek. Çünkü bu araçlarda maliyetleri yok ve çok daha uzun saatler 
hizmet vereceklerinden kullanım verimlilikleri de yüksek. Otonom 
taksi filoları sayesinde kendi arabanızı kullanmanın üçte biri mali-
yetine yolculuk edebileceksiniz. 

Bu durumda otomobil pazarının küçüleceğini tahmin etmek için 
kahin olmaya gerek yok. 

Daha az otomobille daha fazla yolculuk gerçekleşecek. Üstelik bu 
yolculuklar Tesla, Waymo ve belki de Uber gibi filo işletmecilerinin 
kontrolünde olacağından mevcut otomobil markalarının büyük 
bir kısmı tamamen ortadan kalkacak, bir kısmı ise bu filolara taşe-
ron hizmetleri veren şirketlere dönüşecekler.

Tesla, Otomomobil Sektöründe Yıkımı Gerçekleştirebilecek 
mi?

Bu soruyu yanıtlamadan önce şunu açıkça belirtmem gerekir. 
Uzun zamandır Tesla hisse senetlerine yatırım yapan birisiyim, 
bundan dolayı Tesla hakkında tam anlamıyla objektif olmam 
mümkün değil.

Öte yandan Tesla’nın inanılmaz büyüme ivmesine, gittikçe gelişen 
verimli ve sevilen elektrikli araçlar yapma becerisine, otonom sü-
rüş yeteneklerini hiç durmadan geliştirmesine bakarak Tesla’nın 
100 yıldır neredeyse hiç değişmeyen otomotiv sektörünü daha 
şimdiden kökten etkilediğini rahatlıkla söyleyebilirim. 

Sektörün kurulu oyuncularının Tesla’nın oyun değiştirici etksine 
nasıl cevap vereceğini önümüzdeki yıllar gösterecek. Ama bana 
kalırsa yerleşik oyunculardan 10 yıl önce elektrikli otonom araç-
lar geliştirmeye başlayan Tesla’nın esas rakipleri Google, Amazon, 
Tencent gibi teknoloji devleri arasından çıkacak.

Bakalım ilerleyen yıllar bize neler gösterecekler.

YIKICI TEKNOLOJİLER KONUK YAZAR BORA ÖZKENT
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Uçan araba çağı 
başlıyor!
Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) 2 Temmuz 2019 tarihinde 
dikey kalkış ve iniş yapabilen küçük sınıftaki uçan araçlar (VTOL) 
için sertifikasyon standartlarını yayınladı.  En fazla 9 kişi taşıyabi-
len ve 3175 kilogram sınırı olan bu araçların ilk yönetmelikte pilot-
lu kontrol edileceği belirtilmiş. EASA, 200’e yaklaşan tasarımların 
hepsinin birbirinden farklı tasarlandığını belirterek, yayınladığı 
sertifikasyon standartlarında şekil, kanat, pervane gibi detayları 
standardize etmeden, araçlardan beklediği güvenlik kriterlerini 
belirtmiş. 

Özetle, bu cihazlara ister uçan araba ister VTOL ismini verelim, he-
pimizin hayalini kurduğu uçan araba çağı kanunsal olarak 2019 yılı 
ile birlikte başladı. Önümüzdeki yıllarda EASA’nın belirlediği stan-
dartlara uygun modelleri geliştiren firmalar ticari operasyonlarına 
başlayacaklar.

Hatta sertifikasyon süreçlerini henüz tamamlamamış olmasına 
rağmen, Çin kökenli Ehang 184 firması 2016 yılından beri testlerini 
yaptığı modellerin satışına başladı. Ayrıca, Alman kökenli Volocop-
ter firması da uçan taksi hizmetine 2019 yılında başladı.

Kimdir?

İletişim

Lisans eğitimini New York Eyalet Üniversitesi’nde tamamladık-
tan sonra Harvard Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi aldı. 
Dört sene kurumsal firmalarda çalıştıktan sonra 2016 yılında 
Outliers Notebook ve 2017 yılında AirCar firmalarını kurdu.

medium.com/@erayaltunbozar
linkedin.com/in/ealtunbozar

Eray Altunbozar
AirCar, Kurucu & CEO

UÇAN ARABALAR
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Amerika kıtasına ise işler biraz farklı ilerliyor. Tarihte ilk defa Ameri-
ka Ulaştırma Bakanlığına bağlı Federal Havacılık Kurulu (FAA) ino-
vatif havacılık konusunda Avrupa’nın gerisinde kalıyor ve henüz 
uçan arabalar için bir sertifikasyon standartI yayınlamadı. Ancak 
NASA’nın son yılarda bu konuda ciddi çalışmaları devam ediyor. 
Özellikle Amerikan ve Avrupalı uçan araba firmaları ile düzenli 
sempozyumlar düzenleyerek hava yollarının tasarlanması ve araç 
güvenliği gibi konularda çalışmalarını sürdürüyor.  FAA’in kısa sü-
rede regülasyon standartlarını yayınlaması bekleniyor. Üstelik EA-
SA’nın sadece pilotlu uçuşlara izin vermesinin aksine, FAA’in tam 
otonom sürüş özelliği için de standardizasyon yapması bekleniyor. 

2012 yılından beri uçan arabalar ile ilgili çalışmalar sürüyor. Uber, 
Airbus, Boeing gibi dev firmalar prototip çalışmalarını devam 
ederken, sektörün ilk startupları sayılabilecek: Volocopter, Ehang 

ve Lilium 100’er milyon doların üzerinden yatırım aldı. Bugüne ka-
dar VTOL konsept çalışmaları için 70 firmaya US$1 Milyar doların 
üzerinde yatırım yapıldı. (Booz Allen Hamilton, 2018).  Yine 2019 
içerisinde Aston Martin, ve Porche uçan arabalara ilgili oldukları 
ile ilgili beyanda bulunsalar dahi henüz hala bayrağı ileri taşıyan 
ve insanlı testlere başlayanlar sadece startup firmalar oldu. Uçan 
araba pazarı için 2019, süreçlerin hızlandığı ve yatırımların arttığı 
bir yıl olmaya devam ediyor. 

Uçan arabaların global ve Türkiye özelindeki yansıması ve 
ekosistem farklılıkları
Türkiye havacılık sanayisi uzun zamandır yan parça üretimi ve 
montaj hatlarının ilerisine geçememişti. Ancak son yıllarda giri-
şimcilerin önderliğinde sektöre hareket gelmeye başladı. 2017 yı-
lında Türkiye’nin ilk uçan araba firması olan AirCar’ı kurdum. 2019 
yılında ise Selçuk Bayraktar tarafından Cezeri modeli tanıtıldı. 
2020 yılı ilk ilk çeyreği AirCar tam modelinin testlerine başlayacak. 
Cezeri’nin 2020 ilk yarısı test uçuşları yapacağı öngörülebilir. Şim-
diden Türkiye’de tasarlanan iki model olduğuna göre ülke olarak 
doğru zamanda sektöre girdiğimiz söylenebilir. 

Türkiye havacılıkta kanun yapıcı ülke konumunda olmadığı için 
havacılık kanunlarımız EASA standartlarına bağlı. Bu noktada Tür-
kiye’nin genel olarak yeniliklere karşı temkinli duruşunun uçan 
araba alanında daha yapıcı olacağını düşünüyoruz. Üstelik İstan-
bul; çözülemeyen trafik problemi, sakin havası ve uçuşlar için tam 
güvenli hat sağlayan boğazı sayesinde, uçan araba adaptasyonu 
için en başarılı şehirlerden birisi olmaya aday olduğunu söyleye-
bilirim. 

AirCar Concept

UÇAN ARABALAR KONUK YAZAR ERAY ALTUNBOZAR
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Türkiye’nin Avrupa, Amerika ve Çin’e karşı en büyük zayıflığı ise 
uçan arabayı bir araya getirecek alanlardaki yetişmiş personel 
eksikliği, devlet yatırımlarının seçici yapılması ve özel fonların he-
nüz bu alana yatırım yapmaması.  Aynı zamanda, dolar bazında 
mühendis maliyetlerinin Çin’in dört kat altında kalmış olması ve 
devletin ARGE alanında çalışan personellere sağladığı teşvikler 
Türkiye’nin avantaj sağladığı alanlar olarak belirtilebilir. 

Uçan arabaların kısa ve uzun vadeli geleceği
Henüz toplumlar olarak uçan arabaların gelişini çok uzakta gör-
sek dahi geleceği görmek için geçmişe ufak bir göz atmak yeterli 
olacaktır. Uçan arabalar ile ilgili toplumsal olarak genel önyargılar; 
regülasyonun bulunmayışı, hava yolları yönetimi, sistemin hazır 
olmayışı, iniş ve kalkış alanlarının olmayışı ve en önemlisi güvenlik 
kaygıları. Ancak aynı kaygılar 1908 yılında Henry Ford, Model T ara-
basını tasarlayıp, orta seviye bir Amerikan hanesinin satın alabile-
ceği fiyata satmak istediğinde de yaşanmıştı. O yıllarda, at araba-
ları çok iyi işleyen ve kabul gören bir ulaşım aracıyken, otomobiller 
için yollar, kanunsal düzenleme, benzin istasyonları, tamirhaneler 
ve ehliyet kursları yoktu. Bu kıstaslara ve insanların önyargılarına 
rağmen Model T üretildiği 1908 -1927 yılları arası 15 milyon adet 
satarak, at arabası devrini kapattı ve otomobil devrini başlattı. Mo-
del T hala dünyanın en fazla satılan 3. otomobili konumundadır. 
Otomobiller, yıkıcı teknoloji olmaktan çok daha öte, insanlığın ge-
leceğini değiştiren araçlar olarak hala hayatımızdalar. 

Peki ya biz uçan arabalara hangi hızda adapte olabiliriz? Porsche 
danışmanlık firmasına göre 2035 yılında 23,000 adet eVTOL araç, 
74 milyar dolarlık bir ekonomi yaratacak (Porsche Consulting, 

2019). Ancak bu konuda çok daha iyimser bir tablo olacağını ön 
görüyoruz. EASA ve FAA’in belirlediği standartlar uygun uçan ara-
balar üretilmeye başlandıktan sonra, önümüzdeki 20 yıl boyun-
da 20 milyon uçan arabanın havada olacağını öngörüyoruz. Tam 
elektrikli, tam otonom ve güvenlik standartlarına uygun üretilecek 
AirCar modellerini 2022 yılından sonra 20,000 dolar seviyelerinde 
piyasaya sürebileceğimize hesaplıyoruz ki bu, otomobillerin yerini 
kademeli olarak uçan arabalara bırakacağı bir ekonomik modele  
işaret ediyor. Bunun hangi hızda olacağı ise bizim gibi startupların 
sıkı çalışmasına kalıyor. 

AirWays

“Sözlerimi bir kenara yazın: Uçak ve otomo-

bilin birleşimi bir araç gelecek. Gülebilirsiniz, 

ancak bu gelecek.”
Henry Ford

UÇAN ARABALAR KONUK YAZAR ERAY ALTUNBOZAR
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Dijital Dönüşümde 
Teknoloji İletişiminin 
Önemli Rolü 
21. yüzyılda ama özellikle son 10 yılda gelişen teknolojilerin iş 
dünyası ve sosyal hayatlarımızda yarattığı değişim, takip edilmesi 
ve uyum sağlaması zor boyutlarda. Değişim bu çağa özgü değil, 
dünyamızda her zaman var oldu fakat, bundan önce bilimsel ve 
teknolojik ilerlemeyi temsil eden Moore eğrisi o kadar yavaş yük-
seliyordu ki, içinde yaşadığımız dünyanın bize farklı gözükme-
si ve hissettirmesi için aradan belki de 200 yıl geçmesi gerekirdi. 
Örneğin; 12. yüzyılda yaşıyor olsaydınız, temel olarak yaşamınız 11. 
yüzyılda olduğundan çok da farklı olmayacaktı. Oysa günümüzde, 
hayatımız ve yaptığımız işler üzerinde tamamen dönüştürücü etki-
ye sahip yeni bir teknolojinin ortaya çıkması ortalama 5-6 yıl alıyor. 
Teknolojinin üstel büyüdüğü gerçeğini göz önüne alırsak, gelecek-
te bu süre giderek kısalacak. Burada sorulması gereken esas soru 
şu: Teknolojideki değişim, onu anlama kabiliyetimizi aştığında ne 
olacak?

Teknoloji iletişimi ve teknoloji iletişimcisi terimlerini daha önce bir 
başkasından duyma olasılığınız oldukça düşük, zira 2018 Temmuz 
öncesine kadar benim de bahsettiğim terimler değildi. Sadece bu 
terimlerden bahsetmekle kalmadım, konuyu akademik seviyede 
de irdelemeye başladım.

Kimdir?

Teknoloji iletişimcisi, akademisyen, danışman ve yazardır. İs-
tanbul Tıp Fakültesi mezunudur. 10 senelik ilaç sektörü dene-
yiminde; marka müdürü, kurumsal iletişim yöneticisi, pazar-
lama müdürü ve pazarlama satış direktörü pozisyonlarında 
bulunmuştur. Gelecek trendleri, yeni teknolojiler, inovasyon, 
siber güvenlik, dijital dönüşüm uygulamaları, dijital pazarlama 
ve dijital sağlık konularında yazan, eğitim veren, yüzlerce etkin-
likte konuşmalar yapmış olan Dr. Sertaç Doğanay, 2013-2018 
yılları arasında Yeditepe Üniversitesi MBA öğretim görevlisi 
olarak dijital pazarlama iletişimi dersleri vermiştir. 2019 Bahar 
dönemi itibariyle Kadir Has Üniversitesi’nde “Teknoloji İleti-
şimi” dersini vermektedir. Bir üniversitede bu isim ve içerikle 
açılan, hem Türkiye hem de dünyadaki ilk ders olma unvanına 
sahiptir. 2019 Bahar dönemi itibariyle mezun olduğu İstanbul 
Tıp Fakültesi’nde “Geleceğin Tıbbı ve Yeni Sağlık Teknolojileri” 
dersini vermektedir. 2018 yılı itibariyle Boğaziçi Üniversitesi Yö-
netim Bilişim Sistemleri - Siber Güvenlik Merkezi’nin teknoloji 
iletişimi danışmanı olarak görev yapmaktadır. 2019 Eylül Ayı 
itibariyle Bloomberg HT’de, Dönüşen Dünya isimli programı 
hazırlayıp sunmaktadır.

Dr. Sertaç Doğanay
Teknoloji İletişimcisi, Akademisyen

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE TEKNOLOJİ İLETİŞİMİ
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olmayan kişiler tarafından anlaşılır hale getirilebilmesi için tekno-
loji ve iletişim disiplinlerinin güçlerini birleştirmesi gerekiyor.  Ne 
mutlu ki bu iki disiplini bir araya getirerek Türkiye’de “Teknoloji 
İletişimi” kavramını dile getiren ilk kişi oldum ve buna fazlasıyla 
destek buldum. O kadar ki 2019 bahar döneminde dünyada bir ilki 
gerçekleştirerek, Kadir Has Üniversitesi’nde “Teknoloji İletişimi” 
dersini açtım. Bu yeni alanda, ülkenin ilk teknoloji iletişimcilerini 
yetiştirecek olmak benim için ayrı bir gurur. Her biri farklı fakültel-
erden olmak üzere 38 öğrencim, dersime koşulsuz sponsor olan 
Monster Notebook sayesinde dönem boyunca onlara sağladığım 
kitapların özetlerini çıkararak içerikler ürettiler. Tamamını teknolo-
jiiletisimi.com adresinde görebilirsiniz. Haziran Ayında da Oxford 
Üniversitesi’ndeki bir çalıştayda da bu dersin müfredatını ve çık-
tılarını aktardım. 

Özetlemem gerekirse, bu hızlı dönüşümün sağlıklı yürümesi 
amacıyla teknolojinin daha iyi aktarılmasına yönelik yürütülecek 
“teknoloji iletişimi” çalışmalarının altı önemli başlıkta değerlendi-
rilmesi gerektiğini görüyorum:

> Teknolojiyi üreten veya pazarlayan şirketlerin, bunu kurumsal ve 
bireysel müşterilerine etkili şekilde aktarabilmek için yürüteceği 
aktiviteler.

> Teknolojiyi kullanan kurumların, kendi çalışanlarına etkili şekil-
de aktarabilmek için yürüteceği aktiviteler.

> IT, data scientist (veri bilimci) gibi teknik pozisyonlarda bulunan 
çalışanlar ile teknik bilgisi kısıtlı pozisyonlarda bulunan çalışan-

Bir teknoloji iletişimcisi ne yapar, nasıl fayda yaratır, dijital 
dönüşümün neden ayrılmaz bir parçasıdır gibi sorulara cevap 
olarak bu yazıyı yazmak istedim.

Cevap vereyim: Elimizdeki teknoloji daha fazlasını gerçekleştire-
bilecek potansiyeldeyken, daha azıyla yetineceğiz. Çünkü, an-
lamadığımız bir teknolojiyi hayatımıza ya da yaptığımız işe entegre 
etmenin bir yolu yok.

Yeni Teknolojilerin Hakkını Verebilmek İçin Onları “An-
laşılabilir” Kılalım
Yeni teknolojilerin etkili ve yaygın kullanımı ancak toplumun her 
kesiminden kişinin teknolojiye adaptasyon gücünün yükseltilme-
si ile mümkün. İster kurumsal bir şirkette üst düzey bir yöneti-
ci olun, ister işçi; ister bir devlet personeli olun, ister benim gibi 
iletişimci ve pazarlamacı… Teknoloji artık hepimizin yaptığı işin 
çok önemli bir parçası haline geldi. Fakat bu teknolojileri anlamak 
kolay değil.  Yeni teknolojilerin, özellikle teknik terimlere hakim 

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE TEKNOLOJİ İLETİŞİMİ KONUK YAZAR DR. SERTAÇ DOĞANAY
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ların (İK, pazarlama, satış, kurumsal iletişim) birlikte dahil olduk-
ları projelerde ekiplerin birbirine uyum sağlaması ve dolayısıyla 
verimi arttırma üzerine yürütülecek aktiviteler.

> Teknoloji alanında faaliyet yürüten girişimcilerin, potansiyel 
yatırımcılara ve potansiyel müşterilere aktarabilmek için yürüte-
ceği aktiviteler.

> Toplumun teknoloji okuryazarlığı seviyesini daha yukarıya çıkar-
mak isteyen devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yürüte-
ceği aktiviteler.

> Yeni teknolojik trendlerin işe etkisiyle ilgili araştırma, okuma, 
yorumlama yaparak bunları yönetim seviyesinde tartışacağı akti-
viteler.

Ünlü bilim insanı Marie Curie’nin dediği gibi: 

Teknoloji ve inovasyon hakkında yazılar kaleme alan, profesyo-
nel konuşmalar yapan ve danışmanlık hizmeti veren birisi olarak 
geçtiğimiz yıllarda değişik sektörlerden pek çok şirketin yeni te-
knolojilerle ilişkisini inceleme fırsatım oldu. Gözlemlerim sonucu; 
teknik bilgi sahibi olmayan şirket çalışanlarının karmaşık teknolo-

jileri kolay bir şekilde kavrayıp adapte olamadığını, diğer yandan 
teknik bilgi sahibi kişilerin ise bu teknolojileri basite indirgeyerek 
anlatmakta zorluk yaşadığını tespit ettim.

Kurumlarımızın teknoloji ve inovasyon kültürünü içselleştirebilme-
si, yeni teknolojilerden yararlanarak değerini daha yüksek yerlere 
taşıyabilmesi için teknoloji iletişiminin gerekliliğine gönülden in-
anmaktan öte verilerle desteklenen bir gerçek olduğunu görüyo-
rum.

Bilgi teknolojileri ve hizmetleri şirketi TEKsystems, her yıl dünyanın 
önde gelen şirketlerinde görev yapan üst düzey Bilişim Teknolojil-
eri (IT) yöneticileriyle görüşerek IT Forecast Survey adlı bir rapor 
yayımlıyor.

“Hayatta hiçbir şey korkutucu değildir, yeter ki 

anlaşılabilir olsun. Artık daha az korkmak için 

daha fazla ve daha iyi anlama zamanı.”

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE TEKNOLOJİ İLETİŞİMİ KONUK YAZAR DR. SERTAÇ DOĞANAY



292

TEKNOLOJİ RAPORU

Organizasyonel Uyum Problemleri
Bir firma ister teknolojiyi üretsin, ister satsın, isterse kullansın; 
kompleks teknolojiler iş yapış süreçlerine dahil olduğu andan iti-
baren şirketlerde ortaya çıkan en büyük sorunlardan biri teknolo-
jiden sorumlu personelin ve idari personelin birbirini anlayama-
ması. Teknik altyapıya sahip olmayan çalışanlar, teknik personelin 
kullandığı dili fazla karmaşık bularak yeni teknolojileri anlamaya 
yönelik bir önyargı geliştirir ve bunun neticesinde teknolojiye 
adaptasyonu zorlaşır. Teknik personel ise, bağlı bulunduğu de-
partman içerisinde konuşulan teknik dili çoğu zaman diğer alan-
larda da konuşmaya devam eder ve bunun neticesinde iletişim 
problemi yaşar.

Teknoloji iletişimcisi, teknik ve idari departmanlar arasında köprü 
olarak kişilerin birbirleriyle sık sık kolay ve etkili şekilde iletişim 

  Organizasyonel uyum

  Yönetim

  İletişim becerisi

  Faaliyet alanı ve yapı

  Yetkinlik ölçümü

  Birlikte çalışma

% 17

% 33

% 20

% 9

% 12

% 7

problemlerini işaret etti. 

Peki bu problemlerin kaynağı nedir ve kurumlarda çalışan tekno-
loji iletişimcileri bu problemleri nasıl çözebilir? Gelin, içlerinden 
bazılarını kısaca inceleyelim:

Bilişim Teknolojisi alanında yetkinliklerin önem sırasından teknik 
trendlere varan pek çok alanda değerli istatistikler ortaya koyan 
çalışmada, benim teknoloji iletişimi açısından çok önemsediğim 
ve size aktarmak istediğim kısım ise şu oldu:

Raporda, mülakat yapılan IT alanındaki yöneticilerine “ABD’deki 
Kurumsal Şirketlerin, Bilişim Teknolojileri (IT) Alanındaki Amaç 
ve  ve Hedeflerine Ulaşmada Karşılaştığı En Büyük Zorluk Nedir?” 
sorusu yöneltildiğinde, katılımcılar;

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE TEKNOLOJİ İLETİŞİMİ KONUK YAZAR DR. SERTAÇ DOĞANAY
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kurmasını amaçlar. Teknik personellerin tam olarak kendini ifade 
ettiğinden, idari personellerin ise tam olarak mevzubahis tekno-
lojiyi kavradığından emin olana kadar çeşitli iletişim çalışmaları 
yürütür.

İletişim Problemleri
Çoğu kurumda, teknik personel kurumun idari amaçlarını anlaya-
maz ve idari dili çözemez; buna karşılık, idari personel de kuru-
mun iş geliştirmeye yönelik inovasyon ve teknolojilerden genel-
likle bihaberdir.

Teknolojinin büyük bir hızda ilerlediği günümüzde, iş dünyasının 
çetin rekabet ortamında ayakta kalmak isteyen şirketlerin, kuru-
mun amaçlarına hizmet eden teknolojileri bulması/geliştirmesi ve 
bunları hızlı bir şekilde iş süreçlerine entegre etmesi hayati öneme 
sahip.

Ne var ki, kurumdaki teknik insanlar, kurumun benimsediği idari 
stratejiye dönük ihtiyaçları tam olarak kavrayamazsa buna uygun 
projeler geliştiremez. Aynı şekilde, idari personel de yeni teknolo-
jiyi anlayamazsa onu kurumun idari çıkarları doğrultusunda etkili 
bir şekilde kullanamaz.

Teknoloji iletişimcisi ilgili teknoloji ve kurumun amaçları hakkında 
kapsamlı bir çalışma yaptıktan sonra konunun özünü taraflara en 
basit haliyle anlatır. Gerektiği durumlarda teknik personel ve idari 
personeli bir araya getirir ve etkili iletişim kurduklarından emin 
olur.

Birlikte Çalışma Problemi
Teknolojinin tam ortasında olan kişilerin, kuruma fayda sağlaya-
cak değişik inovasyonları ıskalamaması adına teknik bilgi sahibi 
olmayan kişileri yeni teknolojilere yatırım yapma ve onları etkili 
bir şekilde kullanmaya ikna edebilmesi çok önemlidir. Ne var ki, 
genellikle teknik birimler idari birimlerden hep izole şekilde tutul-
muştur. Teknoloji iletişimcisi, teknik personellere yönelik düzen-
lediği hikaye anlatımı, etkili konuşma, veri görselleştirme, veri ile 
hikaye anlatımı (data storytelling) eğitimleriyle teknik kişilerin 
iletişim becerilerini geliştirmeyi ve onları kurumsal karar alma 
süreçlerinin bir parçası haline getirmeyi amaçlar.

Bugün hiçbir şirket yok ki, bir yönüyle teknoloji şirketi olmasın.

İster finans sektöründe olun, ister sağlık; ister enerji, ister gıda. 
Dünyadaki bütün işlerin yolu bir şekilde teknolojiyle kesişiyor. En 
başta ifade ettiğim gibi, bu teknolojilerden faydalanmanın yolu 
da, onları iyi anlamaktan geçiyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE TEKNOLOJİ İLETİŞİMİ KONUK YAZAR DR. SERTAÇ DOĞANAY
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TA S A R I M  O DA K L I 
D ÜŞ Ü N M E

T E K N O L O J İ  R A P O R U



Sanat ve Felsefe ile 
“Yeni”yi Keşfetmek
Son dönemde gerek dünyada gerekse ülkemizde iş dünyasının en 
çok ilgi gösterdiği konuların başında tasarım odaklı düşünme (De-
sign Thinking) ve çevik (Agile) dönüşüm projeleri geliyor. Design 
Thinking şirketlerin en yenilikçi ürün, servis, müşteri ve çalışan de-
neyimi fikirlerini keşfetmelerini, Agile yöntemler ise bu fikirlerin en 
hızlı şekilde hayata geçirilmesini sağlıyor. Agile projeler öncesinde 
Design Thinking workshop’ları ile çözüm fikirlerinin geliştirilmesi, 
prototiplenmesi ve konsept haline getirilmesi, Agile ekiplerinin 
projenin en başından itibaren büyük resmi anlamalarını ve kapsa-
mı (product backlog) kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacak en doğru 
şekliyle oluşturmalarını sağlıyor. Ayrıca Design Thinking çalışma-
larına hedef kitleyi (persona) temsil eden kullanıcıların da dahil 
ediliyor olması (design “with” customers “not for” customers) Agi-
le ekiplerinin projelerin devamında user story’leri oluştururken de 
kullanıcı odaklı olmaları konusunda refleks geliştirmelerinin önü-
nü açıyor. 

Design Thinking çalışmaları dört aşamadan oluşuyor. Birinci aşa-
mada ele alınacak iş problemi (challenge) belirleniyor. Bu iş prob-
lemi bir şirketin yenilikçi dijital ürün ve servis fikirleriyle daha önce 
yeterince ulaşamadığı bir müşteri kitlesine nasıl ulaşabileceği gibi 
müşteri odaklı bir problem olabileceği gibi, çalışanların enerjileri-
nin nasıl artırılabileceğine yönelik organizasyonel bir problem de 

Kimdir?

BA-Works, EXplori, UXservices, Keytorc, Continium ve ArtBizTe-
ch ortaklarından olan Emrah Yayıcı aynı zamanda IIBA (Inter-
national Institute of Business Analysis) Türkiye başkanlığını ve 
teknoloji ve sanatı bir araya getiren digital sanat organizasyo-
nu bang. Prix’in başkanlığını yürütmektedir.  Amazon.com’da 
design thinking, deneyim tasarımı, iş analizi ve sanatsal dü-
şünme yoluyla inovasyon alanlarında yayınlanmış kitapları 
olan Emrah Yayıcı dünyanın farklı ülkelerinde bu alanlarda ko-
nuşmalar yapmaktadır.

Emrah Yayıcı
Keynote Speaker, Author, Partner, BA-Works, Keytorc, 
UXservices, ArtBizTech 
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olduğu sanatsal düşünme (Artful Thinking)  pratiklerini uyguluyo-
ruz. Bu uygulamalardan bir tanesi yapay zeka ve sanal gerçeklik 
(virtual reality) teknolojilierini, nöroestetik prensipleriyle bir araya 
getirerek gerçekleştirdiğimiz bang. Neuro isimli dijital sanat eseri. 
Bilimsel araştırmalar göstermekte ki beynimiz “yeni”yi sakladığı 
bilgileri CPEB molekülünün aktif hale gelmesiyle bir araya getire-
rek yaratıyor. Yani “yeni” bilinen bilinenlerden (know-known) ya 
da hiç bilmediklerimizden (unknown-unknowns) çok bildiğimizi 
bilmediklerimizin (unknown-knowns) bir araya getirilmesi ile orta-
ya çıkıyor. Design Thinking workshop’larımızda bang. Neuro eseri 
üzerinden katılımcıların soyut bir dünyaya girerek kutunun dışın-
da düşünmelerine ve zihinlerindeki bilinmeyen bilinenleri (unk-
nown-knowns) keşfetmelerine yönelik bir deneyim yaşamalarını 
sağlıyoruz. Bu sayede içgörü belirleme ve fikir geliştirme aşamala-
rına hazırlık yapıyoruz.  

olabiliyor. Yaklaşık iki hafta süren ikinci aşamada bu iş ya da orga-
nizasyonel problemden etkilenen hedef kitle belirlenip, bu kitleyi 
temsil eden kişilerle yerinde görüşmeler gerçekleştiriliyor. Görüş-
meler tamamlandıktan sonra ise üçüncü aşama olan workshop 
aşamasına geçilip, şirketin farklı birimlerden davet edilen on beş 
ile yirmi kişi arasında katılımcı ile araştırma sonuçları farklı teknik-
lerle analiz edilerek içgörüler belirleniyor, bu içgörüler üzerinden 
yenilikçi fikirler geliştiriliyor, daha sonra bu fikirlerden öncelikli 
olanlar seçilip, çözüm konsepti olarak prototipleniyor. Bir hafta 
süren son aşamada ise prototipler üzerinden kullanıcı görüşleri 
alınıp, şirket üst yönetimi ile bir araya gelinerek yeni çözüm kon-
septinin fayda maliyet analizleri ve uygulama planı netleştiriliyor. 

Design Thinking içerdiği yirmiye yakın etkili teknik ile kendini ka-
nıtlamış bir metodoloji olsa da bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 
elliye yakın çalışmada gözlemlediğimiz en önemli başarı kriteri ça-
lışmaya katılan ekip üyelerinin çalışma boyunca sağ beyin yetkin-
liklerini en az sol beyinleri kadar aktif kullanabilmeleri. Kullanıcı 
araştırmaları boyunca empati yapma ve doğru soruları sorma, bu 
araştırmaların incelenerek içgörülere dönüştürülmesi aşamasın-
da patern yakalama, içgörüler üzerinden yenilikçi fikir geliştirme 
aşamasında yaratıcılık ve farklı düşünme, prototipleme aşama-
sında görsel düşünme ve kullanıcı değerlendirmesi aşamasında 
eleştirsel düşünme yetkinliklerinin aktif hale getirilmesi gerekiyor. 
Bu sağ beyin yetkinliklerinin aktif hale getirilebilmesi için en etkili 
yol ise tarih boyunca farklı disiplinlerden sıra dışı işler başarmış 
insanların yaptığı gibi sanattan faydalanmak. Design Thinking 
çalışmaları süresince bu yetkinlikleri tetiklemeye yönelik olarak 
Harvard, MIT gibi önemli akademik kurumların da uygulamakta 

TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME KONUK YAZAR EMRAH YAYICI
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“yeni” fikirlerin keşfedilmek için bizi beklediği idea’lar dünyasına 
yolculuk yapıyoruz. 

İnsan kaynakları alanında yapılan nörobilimsel çalışmalar, insan-
ların en çok yeniyi birlikte ürettikleri zamanlarda (creating the new 
as team) enerji ve ilham seviyelerinin en üst noktaya çıktığını, akış 
(flow state) moduna geçtiklerini, yaratıcılık için gerekli hormonlar-
dan olan dopamin seviyelerinin arttığını göstermektedir. Design 
Thinking çalışmalarında insanların bir araya gelip yeniyi birlikte 
düşünmeleri (think together) ve Agile projelerde yeniyi birlikte ge-
liştirmeleri (do together) şirket içerisinde metodolojik bir yapıda 
dopamin seviyesinin ve yaratma cesaretinin artmasını, kurum içi 
girişimcilik ve inovasyon ruhunun canlanmasını sağlamaktadır. 

Design Thinking çalışmalarında en etkileyici fikirler en derin içgö-
rülerden ortaya çıkarken en derin içgörüler ise müşterilerin ne yap-
tıkları (doing) ya da ne düşündüklerinden (thinking) çok ne hisset-
tiklerinden (feeling) ortaya çıkıyor. Müşterilerin ne hissetiklerini 
ortaya koyabilmek için kullandığımız teknikler ise empati (empat-
hy maps) ve müşteri seyahat haritaları (customer journey maps). 
Bu haritalar üzerinde moment of truth dediğimiz noktalar müşte-
rilerin deneyimlerinin her aşamasında hissettikleri en olumlu ya 
da olumsuz “an”ları temsil ediyor. Davranış ekonomisi (behavioral 
economics) prensiplerine göre firmalar müşterilerin rasyonel ol-
mayan beklentilerini önceden ne kadar iyi tahmin edip (predicting 
irrationality) çevresel, sosyal ve bireysel bağlamlarına (context) ne 
kadar fazla girebilirlerse onlara o kadar etkileyici “an”lar yaşata-
biliyorlar. Müşterilerin rasyonel olmayan beklentilerini ve davra-
nışlarını tahminleyebilmek, Design Thinking’deki karşılığıyla derin 
içgörüleri tespit edebilmek içinse çalışmada yer alan ekiplerin far-
kındalıklarının en üst seviyede olması, araştırma sonuçlarına farklı 
perspektiflerden bakabilmeleri gerekiyor. Bunu kolaylaştırmak 
için workshop’larımızda felsefi düşünme (Philosophical Thinking) 
pratikleri uyguluyoruz. Ünlü alegorisinde Platon bir mağaraya zin-
cirlenmiş insanlardan bahsetmektedir. İnsanlar gölgeleri sadece 
karşı karşıya oldukları duvarda görebilmektedirler. Duvarda be-
liren gölgelerin gerçek olduğunu düşünmektedirler ve gölgelerin 
nereden belirdiğine dair hiçbir fikirleri yoktur. Mağarada yaşadık-
ları hayatın/deneyimlerin gerçek dünyaya ait olduğunu düşün-
mektedirler. Design Thinking çalışmaları boyunca uyguladığımız 
felsefe pratikleri ve zihin haritalama (mind-mapping) teknikleri ile 
Platon’un meşhur mağara alegorisinde anlattığı yüzeysel gölge-
ler (ihtiyaçlar ve sorunlar) dünyasından çıkıp, derin içgörülerin ve 
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Tasarım Düşüncesi:
İşe insani bir yaklaşım
Tasarım Düşüncesi, problem çözmenin kullanıcı (insan) merkezli 
bir yoludur ve problemleri çözerken yaratıcı ve analitik düşünceyi 
birleştirmeyi teşvik eder. Ayrıca disiplinler arası ve işbirliğine dayalı 
bir düşünme metodudur. İnsanların ihtiyaç duydukları ve arzu et-
tikleri ürünlerle sonuçlanacak, çok katmanlı bir teknik ile çözüm-
leri birlikte bulmak için disiplinleri bir araya getirir. Yaratıcı işbirliği, 
tasarım düşüncesinin merkezinde yer alır. Tasarım düşüncesinin 
misyonu, teknolojiyi kusursuz bir şekilde insani değere dönüştür-
mektir. 

Tasarımcılar, insan bakış açısından arzulanan şeyleri, teknolojik ve 
ekonomik olarak uygulanabilir olanlarla bütünleştirerek, hoşumu-
za giden ürünleri yaratabiliyorlar. İşte buradan yola çıkarak, neden 
bizler de çözümlerimizi üretirken bu bakış açısını kullanmayalım 
diyenler, tasarım düşüncesi ile sorunlara yaklaşıyor ve çözümleri 
bu yöntemle geliştiriyorlar. 

1950’lerde yaratıcılık tekniklerinin gelişmesi ve 1960’larda yeni ta-
sarım yöntemlerinin ortaya çıkması, problemlere karşı yaratıcı bir 
yaklaşım olarak tasarım düşüncesi fikrine yol açmıştır. John E. Ar-
nold “tasarım düşüncesi” terimini kullanan ilk yazarlardan biridir 
(1959). 1980’lerde insan merkezli tasarımın ve tasarım merkezli iş 

Kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunudur. Kariye-
rine 1998 yılında bankacı olarak başlamış, daha sonra bilişim 
alanında iş analisti olarak devam etmiştir. Softtech’te İnovas-
yon Direktörlüğünde çalışmakta, çeşitli platformlarda girişim-
cilik, inovasyon, dijital dönüşüm ve dijital sanat alanlarında 
danışma kurulu üyeliği ve mentörlük yapmaktadır. Tasarım 
Düşüncesi eğitmeni ve fasilitatörüdür.  

Aylin Öztürk
Softtech, İnovasyon Çözüm Mimarı

TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME
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yönetiminin yükselişine tanık olundu. 1990’larda IDEO tasarım da-
nışmanlığı firması kuruldu ve tasarım yöntemlerine ve tasarım dü-
şüncesine dayalı tasarım süreçlerini sergileyen ilk tasarım şirketle-
rinden biri oldu. 21. yüzyılın başlaması ile birlikte bu metodoloji iş 
dünyasında da popülerleşti. Tasarım Düşüncesi yaklaşımı Apple, 
Google, Samsung ve GE gibi dünyanın önde gelen markalarınca 
hızla benimsemiştir ve Stanford, Harvard ve MIT gibi dünyanın 
önde gelen üniversitelerinde öğretilmektedir.

TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME

“Tasarım Odaklı Düşünme, insanların ihtiyaç ve 
arzularını teknolojik olarak ve stratejik açıdan 
uygulanabilir bir şekilde karşılama yöntemidir.“ 

Diyor ki...

Tim Brown - Executive Chair – IDEO

HAYAL GÜCÜ

YARATICILIK 

EMPATİ 

İNOVASYON

DEĞER YARATMA

KONUK YAZAR AYLİN ÖZTÜRK
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Zaman bize göstermiştir ki; insan merkezli olmayan yaklaşımlar, 
tasarımlar, ürünler ve servisler başarılı olamıyor. Ne kadar insana 
dokunan, duygularımıza hitap eden ve arzuladığımıza en çok yak-
laşan ürünler olursa o kadar tatmin oluyoruz. Hal böyle olunca da 
şirketler müşterileri ile empati kurarak yenilikler geliştirmek için 
çaba harcadığından, bu süreçte tasarım düşüncesi çok uygun bir 
yöntem olarak karşımıza çıkıyor.

Bu metodolojiyi uygulamanın anahtarları, yaratıcılık ve empatidir. 
Tasarım düşüncesi yaklaşımının sorun çözümünde ön plana çık-
ması sonucunda tasarım, inovasyon ve teknoloji için kilit öneme 
sahip bir alan haline geldi. Tasarım düşüncesi süreci, önce sorunu 
tanımlar. Bu süreç anlamaya (empati) odaklıdır. Yöntem, kullanı-
cının ihtiyaçlarına odaklanmayı, soruna birçok açıdan bakmayı ve 
test etmeyi içerir. Beş temel aşaması vardır: 

Empati yapmak

Araştırma yapmak

Prototip yapmak

Fikir üretmek

Test etmek

Empati 

Tanımlama 

Fikir Üretme 

Prototip
yapma 

Test

Tasarım Düşüncesi:
Doğrusal Olmayan Bir Süreç

PROBLEMI TANIMLAMA 
IÇIN EMPATI YAP

TEST EDEREK KULLANICILAR 
HAKKINDA FIKIR SAHIBI OL

TESTLER PROJE IÇIN 
YENI FIKIRLER DOĞURUR

PROTOTIPLER 
YENI FIKIRLER 
FILIZLENMESINI SAĞLAR

TESTLER SORUNU YENIDEN 
TANIMLAYAN BILGILERI 

ORTAYA KOYAR

TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME KONUK YAZAR AYLİN ÖZTÜRK
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Yaratıcılık ve Kalıpların Dışında Düşünme

Kalıpların dışında düşünme, tasarım odaklı düşünmenin merke-
zinde yer alır. Yaratıcılığı ortaya çıkarmanın en iyi yolu ise sanat, 
tasarım ve teknolojinin karşılıklı etkileşiminin; sorunları çözmeni-
ze ve müşterilerinizin istediği yaratıcı çözümler için size ilham ver-
mesine nasıl yardımcı olabileceğini keşfetmektir. Bir sanatçı gibi 
düşünmek, tasarım düşüncesinde yaratıcılığı ortaya çıkarmak için 
kullanılabilecek en etkin yöntemdir. Sanatçı gibi düşünebilmek 
için;

> Yeni perspektifler üretmek için sorunları farklı ifadelerle dile ge-
tirin.
> Karmaşıklığı çözmek, bir anlam yaratmak ve ortaya çıkan özel-
likleri/paternleri ayırt etmek için bilgi toplayın, derinlemesine bilgi 
edinin.
> İlişkili gibi görünmeyen fikirler ve olaylar arasındaki ilişkileri 
bulun.
> Açık uçlu sorular sorun.
> Fikir üretmek için hayal gücünüzü kullanın.
> Potansiyelinizin sınırlarını zorlayın.
> Kısıtlarla çalışmaya alışın.
> İç görüleri açığa çıkarabilmek için tüm duyularınızı kullanın.
> Vizyonu aksiyona geçirin, yani uygulama ile elle tutulur hale ge-
tirin.

Yıllarca tasarım, tasarımcıların işi olarak görüldü. Tasarım düşün-
cesi yönteminin iş dünyasına girmesi ile birlikte artık önce proble-
mi tespit edip sonra çözüm sürecini hep birlikte tasarlama zamanı. 

Tasarım Düşüncesi;

> İnsan merkezli bir metodolojidir: Ürün odaklı yaklaşımın aksi-
ne tasarım düşüncesi metodolojisi odağına insanı alır, çözümleri 
bu çerçevede üretir.
> İç görüler üzerinden ilerlenir: Fikirler, tahminler ve öngörüler 
yerine hedef kitle ile yapılan araştırma sonucu ortaya çıkan iç gö-
rülere dayanarak geliştirilir.
> Empati temellidir: Hedef kitlenin sadece problem ve ihtiyaçları-
na odaklanmaz, duygularını da önemser.
> Üretilen çözüm daha en başta görsel olarak ifade edilir, proto-
tiplenir: İteratif bir şekilde hazırlanan prototipler ile “tasarım dü-
şüncesi” ekipleri en iyi çözüme en az masraf ve uğraş ile ulaşabilir-
ler.
> Kaosun içinde basitliği bulmamızı sağlar.
> Müşteriler için gerçek değerler yaratır.
> İnovasyonu anlamak ve uygulamak için yapısal bir çerçeve ola-
rak kullanılır.
> Şirketlerin büyümesine katkı sağlar.

Tasarım Odaklı Düşünme Prensipleri

> Problemin sahipleri ile empati kurulmalıdır.
> İşbirlikçi bir ekip gerektirir.
> Fikirlere olumlu tepki verilmelidir.
> Üzerine koyarak ilerlenir, iteratiftir.
> Kısıtlarla barışık olunmalıdır.
> Harekete geçmek, kelimelerden daha etkindir.
> Kalıpların dışında düşünmeyi gerektirir.

TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME KONUK YAZAR AYLİN ÖZTÜRK
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Teknoloji, İş ve İş 
Gücü Geleceği
Robotik ve Yapay Zekâ gibi otomasyonun gelişimini hızlandıran 
teknolojiler, iş yapış süreçlerinde yüksek verimlilik, güvenlik ve ko-
laylık gibi özellikler sunmakta; ancak bu teknolojiler aynı zamanda 
modern dünyanın iş yapış süreçlerinde becerilerden ücretlere uza-
nan bir yelpazede, geniş etki yaratmaktadırlar. Bugün çalışanların 
yürüttüğü pek çok faaliyetin otomatik hale getirilmesi ve otomas-
yonel süreçler ile yönetilmesi ya da dönüştürülmesi gündemde-
dir. Linkedin, Monster gibi kariyer firmaları çalışanların iş arama 
süreçlerini dijitalleştirmekte ve dönüştürmektedir. Bununla bera-
ber herhangi bir kuruma bağlı olarak çalışmayan, bağımsız çalı-
şan sayısı da günden güne artmaktadır. Uber, Upwork, Etsy gibi 
firmalar geleneksel iş yapış şekline meydan okumakta ve yeni iş 
modellerinin hayata geçmesine öncülük etmektedirler. Teknolo-
jinin değişimini hızlandırdığı, iş modelleri ve iş yapış biçimindeki 
tüm bu gelişmeler, mevcut çalışan ve işveren ilişkisini de dönüş-
türmektedir ve dönüştürecektir de.

İşin geleceğine giderken temelde etkilenen 3 ana boyuttan bah-
sedebilir.

Work
(İş)

Workface
(İş gücü)

Workplace
(İş yeri)

Kimdir?

ODTÜ Psikoloji Bölümü (Anadal) ve Eğitim Birimleri (Yandal) 
bölümlerinden mezundur. Yüksek lisans eğitimini Marmara 
Üniversitesi İşletme bölümünde Stratejik İnsan Kaynakları Yö-
netimi alanında tamamlamıştır. Profesyonel kariyerine banka-
cılık sektöründe insan kaynakları alanında başlamış ve daha 
sonra Garanti Teknoloji‘de görev almıştır. Devamında Metg-
lobal Grup şirketinde hem İnsan Kaynakları hem de Stratejik 
Planlamadan ve Operasyondan sorumlu Genel Müdür Yar-
dımcısı ve en son Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. 
2012 yılında koçluk konusunda çalışmalarına başlamış olan 
Koçyigit 2012 yılında ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) 
tarafından akredite edilmiş koçluk okullarından olan EGCP 
(EurAsian Gestalt Coaching Program) koçluk eğitimini tamam-
lamıştır. Son olarak Softtech’te Genel Müdür Yardımcısı olarak 
görev almaktadır. Şu an Softtech’te Ürün Geliştirme, Strateji ve 
İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak 
görev yapmaktadır.

Seniha Koçyiğit
Softtech, Genel Müdür Yardımcısı

ÖĞRENME ÇEVİKLİĞİ
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Bu dönüşüm sürecinde; işletmelerin, müşteriler ve çalışanların bu 
eğilimleri kullanmaları için değer ve anlam yaratmanın yollarını da 
göstermesi gerekecektir. Bu noktada başarılı olmak için; işleri, iş-
gücünü ve işyerini yeniden tanımlamamız şart. Bunu yaparken göz 
önünde bulundurmamız gereken üç temel unsur bulunmaktadır: 

ÖĞRENME ÇEVİKLİĞİ

Hayal Edin:  İş gücünün geleceğe dönüştürülmesi ile ilgili strateji-
nizi tanımlayan iç görülerden yararlanarak geleceğin olanaklarını 
hayal edin.  Maliyet ve verimliliğin yanına değer ve anlamı dahil 
ederek hedefler belirleyin. 

Oluşturun:  Otomasyonun değerinden faydalanarak iş, iş gücü ve 
işyeri seçeneklerinizi analiz edin ve yeniden tasarlayın.

Etkinleştirin: Gelecek nesil deneyimlerine uygun becerileri geliş-
tirerek yeni çalışma yöntemlerine adapte olmak için; organizas-
yon, liderlik ve işgücü geliştirme programlarını yeniden gözden 
geçirin.

Bu dönüşüm süreci, yetenek yönetimi süreçlerimizi de gözden ge-
çirmemizi gerektirecektir. Yetenekleri çekmek, geliştirmek ve elde 
tutmak için çalışmalar yaparken; gelecekte ortaya çıkacak alterna-
tif çalışma düzenlemeleri ile birlikte bu sürecin de aşağıdaki gibi 
evirileceğini ön görüyoruz.

İşin geleceği, iş, iş gücü ve iş yerindeki değişiklikler

1- Otomasyon seviyesi

Mevcut iş seçenekleri 

3- Fiziksel mesafe

2 - Yetenek kategorisi

Yeni işbirlikçi, ekip çalışması ve dijital 
gerçeklik teknolojilerinin 
kombinasyonlarıyla, işyerleri ve iş 
uygulamaları işin nerede ve ne zaman 
yapıldığını nasıl yeniden şekillendiriyor?

İş Yeri

3- İş nerede yapılır?

Yeni yetenek platformları ve sözleşmelerle, işi kim yapabilir? Yeteneklerin sürekliliğini 
tam gün çalışanlardan yönetilen servislere, serbest çalışanlara, çalışan işçilere ve 
kalabalığa kadar nasıl kullanıyoruz?

İş Gücü

2- İşi kim yapabilir?

Artan robotik, bilişsel, Yapay Zeka 
teknolojileri ve akıllı makinelerle ne 
yapılabilir?

İş

1- Hangi işler otomatikleştirilebilir?

Gelecekteki iş seçenekleri

Kaynak Deloitte analysis Kaynak Deloitte analysis

Ortak

Fiziksel-fiziksel
etkileşimler

Fiziksel-sanal
etkileşimler 

Sanal-sanal
etkileşimler

Dağılmış

İşyerleri de değişiyor

Fiziksel yakınlık

KONUK YAZAR SENİHA KOÇYİĞİT
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Dönüşen İş Gücünün Getirdiği Sorunlar

> İşgücü piyasaları baskı altındadır ve insan kaynakları, yetenek-
ler efektif kullanılamamaktadır.

> Gelişmiş ekonomilerdeki durgun veya düşmüş hane halkı ge-
lirleri halkın hoşnutsuzluğunu körüklemektedir. 

> Birçok insan için beceri, iş ve lokasyon arasındaki uyuşmazlık 
gelir getirici fırsatları sınırlandırmaktadır.

> Sınır ötesi göç hareketleri bazı beceri boşluklarının doldurul-
ması için fırsatlar oluşturabilmektedir. Ancak bu hareketler aynı 
zamanda sosyal gerginlikler de yaratabilmektedir.

Yetenek yönetimi için yeni bir model

Erişim Yaratmak 

Tutmak

Kaynak Deloitte analysis

> Bugün çalışanlar tarafından yürütülen pek çok faaliyetin oto-
matikleştirilebilme potansiyeli bulunmaktadır.

> Dijitalleşen yetenek platformları, çalışanlar ve işler arasında 
güçlü eşleşmeler sağlayabilmektedir.

> Gelişen teknoloji yeni iş ve gelir olanakları yaratmaktadır.

> Dünya genelinde, ekonominin dijitalleşmesinin getirdiği ola-
nakların sektör bazında ve şirketler tarafından yakalanmaya baş-
landığı bir dönem yaşanmaktadır.

> Dünyanın çevrimdışı olarak tanımlanan %50 oranındaki nüfu-
su dijital kaynaklardan yararlanma potansiyelini sınırlamaktadır. 

Ve Önerilen Çözüm Alanları

Dijital teknolojilerin iş dünyasına getirdiği zorunlu değişim, hem 
politikacılar hem iş dünyası liderleri hem de çalışanlar açısından 
önemli zorlukları da beraberinde getirebilmektedir. Tüm bu so-
runlar için bir kaç çözüm alanı bulunmaktadır: 

Değişen bir iş yeri için yeni eğitim sistemlerini geliştirme: 
Eğitim sağlayıcılarla çalışan politikacılar (geleneksel ve geleneksel 
olmayan) okul sistemlerinde temel STEM becerilerini geliştirmek 
için daha fazlasını yapabilir ve yaratıcılığın yanı sıra eleştirel ve sis-
temsel düşünme becerilerini ön plana taşıyabilirler.

Özel sektörün eğitimi yönlendirdiği bir rol benimseme: Fir-

ÖĞRENME ÇEVİKLİĞİ KONUK YAZAR SENİHA KOÇYİĞİT
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malar teknolojinin etkin kullanılması için gereken beceri setlerini 
belirleyebilir, bu becerileri karşılayabilmek için eğitim ve öğretim-
de daha aktif bir rol oynayabilirler.

İnsan kaynaklarını, diğer sermaye alanları gibi ele alma ve 
yatırım yapmak üzere teşvikler oluşturma: Politikacılar, vergi 
avantajları ve diğer teşvikler yoluyla şirketleri insan kaynakları ser-
mayesine yatırım yapmaya teşvik edebilir.

Dijital alt yapıların oluşturulması için kamu ile özel sektör 
arasında ortaklıklar kurma: Dijital altyapı eksikliği, gelişmekte 
olan bazı ekonomiler için dijital faydaları engelliyor; kurulacak 
kamu-özel ortaklıkları piyasa başarısızlıklarının giderilmesine yar-
dımcı olabilir.

Gelirleri yeniden düzenleme: Eğer otomasyon (tam veya kısmi) 
istihdamda önemli bir düşüşe ve / veya ücretler üzerinde daha 
fazla baskıya yol açarsa; evrensel temel gelir, koşullu transferler 
ve uyarlanmış sosyal güvenlik ağları gibi bazı fikirler göz önünde 
bulundurulabilir ve bu alanda yeni düzenlemeler gerçekleştirile-
rek test edilebilir.

Güvenlik ağlarını yeniden düzenleme: İş, sektörler, lokasyon-
lar, faaliyetler ve beceri gereklilikleri arasında yüksek değişim 
oranları oluştukça güvenlik ağları için yeni yaklaşımlar değerlen-
dirilebilir ve benimsenebilir.

Etkin teknoloji çözümleri kullanma: İşgücü piyasası için gere-
ken becerilerin ve yeteneklerin etkin etkileşimi için teknoloji ta-

banlı çözümler kullanılabilir. Politikacılar, iş dünyasındaki beceri 
ihtiyaçlarını karşılamak için dijital platformların ortaya çıkarabile-
ceği faydalar ve değişkenlik gibi konuları ele alabilir.

İşletmelerde iş fırsatı yaratma faaliyetlerini hızlandırma, di-
jital iş fırsatları yaratma: Yeni girişimcilik biçimleri dâhil olmak 
üzere gelir elde etmek için yeni geleneksel ve dijital iş tanımları ya-
ratımı hızlandırılabilir.

İnsan ve makine etkileşimi için inovasyon bakış açısı edin-
me: İnsan ve makine arasındaki etkileşim üretkenliği artıracak, 
ancak farklı ve genellikle daha yüksek beceriler ve yeni teknoloji 
ara yüzlerini kullanıma katacak çözümlere yatırım yapılabilir.

Yaratıcı çözümler için yer açma: Ekonomik büyüme, gelişim ve 
talep yaratmak için teknolojinin verimlilik sağlayan yenilikçi avan-
tajları uygulanabilir.

ÖĞRENME ÇEVİKLİĞİ KONUK YAZAR SENİHA KOÇYİĞİT
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“İş gücü, büyük ölçüde değişim gösteriyor.”

Diyor ki...

Rick Jensen
Chief Talent Officer at Intuit

Peki bu süreçte  hem  iş gücünü hem de iş dünyasını bu denli de-
ğişiklik bekliyorken, iş gücünün yeni dönemlere adaptasyonunu 
destekleyecek yeni faktörler neler olacak diye baktığımızda; önce-
likle Merak geni ve Merak zekasının ne kadar önemli bir kavram 
alarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu kavram ile paralellik gös-
teren ve yetkinlik temelli ilerleyen İnsan Kaynakları dünyasında 
her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan önemli bir yeti olarak 
Öğrenme Çevikliği karşımıza çıkıyor. 

Aslında 1990 ‘lı yıllarda dünyanın içinde bulunduğu, giderek kar-
maşıklaşan manzarayı tanımlamak için  ilk olarak ABD ordusunun 
içinden çıkan VUCA,  İngilizce volatility (değişken ya da oynak), un-
certainty (belirsiz), complexity (karmaşık) ve ambiguity (muğlak); 
hepimiz için aşina olduğunuz bir kavram olurken, karşısında ve 
içerisinde doğru akabilmek için Öğrenme Çevikliği giderek önemli 
bir ihtiyaç oluşturuyor.

ÖĞRENME ÇEVİKLİĞİ KONUK YAZAR SENİHA KOÇYİĞİT
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“İnsanlar geleceğin işleri için kaynakları eğit-
mekle kalmayacak, geleceğin işlerini yarata-
caklar. Tüm bu süreçte teknoloji, geleceğin iş-
leri için merkezde yer almaya devam edecek; 
ancak hiç kuşkusuz önümüzdeki yıllarda daha 
büyük bir rol oynayacaktır.”

Diyor ki...

     
Jonathan Grudin

Principal Researcher at Microsoft

İş dünyası yaptığımız işler ve geleceğin yeni rolleri farklı ihtiyaçları 
gündemimize getirirken, bireylerin de bu ihtiyaçlara uyumlanması 
ve hazırlık gerçekleştirmesi önemini arttırıyor. 

VUCA’yı doğru yönetebilmek için; her an değişebilen dünya koşul-
larında olaylara adaptif olmamız gerekiyor. Müdahale edemediği-
miz alanların içinde yapılması gereken; bu yoğun değişim sürecin-
de durumun gerektirdiği yeni şartlara adapte olmak, doğru riskler 
almak, doğru adımlar atabilmek için  esnek olmak ve yılmadan 
yola devam etmekten geçiyor.

Bu yeni çağ ile karşımıza; dayanıklılık, esneklik, yılmazlık, iyi oluş 
hali, çeviklik kavramları çıkıyor. Bu kavramlar iş dünyasının yeni ki-
lit kavramları arasında yer alıyor.

Günümüzde ve yakın gelecekte, belirsizlikle mücadeleyle baş ede-
bilmek için hangi yetkinliklere bakmamız gerektiğini incelediği-
mizde, Learning Agility kavramıyla karşılaşıyoruz. Bu kavramı ön-
celikle Mental Agility, People Agility, Change Agility, Results Agility, 
Self – Awareness olarak tanımlanırken;  Dr. W. Warner Burke, 9 fark-

ÖĞRENME ÇEVİKLİĞİ KONUK YAZAR SENİHA KOÇYİĞİT
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lı kavramla açıklıyor: Flexibility, Speed, Experimenting, Performan-
ce Risk Taking, Interpersonal Risk Taking , Collaborating, Informa-
tion Gathering, Feedback Seeking, Reflecting olarak da tanımlıyor. 
Ama kavramın özüne indiğimizde kavramın asıl adreslediği nokta 
ilk ve yeni ortamlarda ne yapacağımıza dair iç görüyü; oluşan yeni 
dinamikler çerevesinde en etkin ve hızlı bir şekilde kazanabilme-
nin kritik önemini vurguluyor.

Bu kavramı kapsayan yetkinliklere baktığımızda;  Zihinsel Çevik-
lik,  Sosyal Çeviklik, Değişim Çevikliği, Sonuç Çevikliği ve Öğrenme 
Çevikliği ön plana çıkıyor. Önemli olan bu kavramların kültür ile 
entegrasyonunu iyi yakalıyor olmamız. 

Ne yapacağını bilmediğinde ne yapacağını bilmek
Buradaki kritik nokta geçmiş öğrenmelerimizi yeni ve farklı olan 
durumlara nasıl uyarladığımızda ve öğrenmemizi nasıl genişletti-
ğimizde. İşte bunun için önce farklıklara saygı duyarak, her birey-
deki farklı bakış açısı ve bilgiyi değerli görerek, yeni ve olağan dışı 
görüşleri kapsayarak, sonuç odağını ve execution kasını güçlendi-
rerek ve tabi muhakeme yetimizi ve sistemsel düşünme yetilerini 
destekleyerek çevik öğrenen profiler olabiliyoruz. Bu da bizi dene-
yimlemeye ve değişimi olağan bir öğrenme süreci olarak görmeye 
itiyor. 

Bu kavramlar bize yeni çağın en önemli gündeminin öğrenme çe-
vikliği olduğu ortaya çıkarıyor. Bunun temel sebebi de;  bulundu-
ğumuz konumun içinde kendimizi yeniden konumlandırmamızı 
ve olası tüm ihtimalleri değerlendirerek yeni yollar, yeni rotalar 
oluşturabilme yeteneğimizi de güçlendirmemiz gerekliliği.

Bu kavramın temelinde; öğren, çalış, öğren, değiş, unut, yeniden 
öğren, çalış, öğren, değiş, unut, yeniden öğren, çalış… mottosu 
yer alıyor. Bir diğer yandan öğrenme çevikliği; deneyimi olmayan 
konulara uyum sağlamanın ve belirsizlik içinde yüksek perfor-
mans göstermenin de tanımı olarak gösteriliyor.  

Burada kritik olan nokta kavramlara boğulmadan özün doğru be-
lirlenmesi. Hızı, çevikliği konuşurken aynı zamanda da odaklan-
mayı  kaçırmadan kendi mevcut kültürlerimize adaptasyonuna 
bakmamız kritik önem taşıyor. Yani bugünün dünyasına adapte 
olmanın en önemli özelliği, öğrendiğini unutup yeniden öğrene-
bilmekten geçiyor.

ÖĞRENME ÇEVİKLİĞİ KONUK YAZAR SENİHA KOÇYİĞİT

Eleştirel düşünme, sorunlara farklı bir bakış açısıyla 
bakabilme belirsizlik ve karmaşıklıkla başa çıkabilme.

Meraklı ve yaratıcı olmak, yeni 
fikirleri denemeye açık olmak 

değişimle etkin bir şekilde başa 
çıkabilmek.

Sonuç odaklı olmak ve sık sık 
bir aciliyet, dürtü, tutku ve 
bireysel ve takım hedeflerine 
ulaşmak için güçlü bir bağlılık 
duygusu göstermek

Farklı yapılardaki insanlarla 
ilişki kurmak ve ilgilenmek, 
insanları yapıcı bir şekilde 
yönetebilmek.

Öğrenme Çevikliği

Zihinsel Çeviklik

Değişim Çevikliği İnsani Çeviklik

Sonuca Ulaşma ÇevikliğiKişisel Farkındalık

Öğrenme çevikliği, bireyin öğrenme yeteneğini ölçer.



310

TEKNOLOJİ RAPORU

Öğrenme kavramının günümüzde önem kazanmasının bir diğer 
nedeni de yeni çağın içinde, teknoloji ile birlikte karşımıza çıkan 
becerilerin değişiyor olmasından kaynaklanıyor. Gelecekteki iş-
gücü için gereken beceriler, kolay otomatikleştirilemeyen unsur-
lardan oluşması. Eleştirel düşünme becerileri, karmaşık problem 
çözme, tasarım düşüncesi, yaratıcılık ve yenilikçilik, duygusal zeka 
ve çok daha fazlası, ilgili kalabilmek için ihtiyaç duyacağımız yeni 
becerilerden bazıları. 

VUCA çağı ile birlikte iş dünyasını etkisi altına alacak teknolojik 
gelişmeleri ve bunun beraberinde gelişen dijitalleşmeyi ilerleyen 
dönemlerde hayatımızda daha fazla hissetmeye başlayacağız. Bü-
yük değişim ve dönüşümleri peşi sıra yaşadığımız bu çağda; en-
düstri 4.0 ile hızlı bir otomasyon ve teknoloji ağı ile karşı karşıya 
kalacağız. Daha önce de bahsettiğimiz gibi; makineleşme, yapay 
zekâ, dijitalleşme konuları günlük yaşantımızdaki rutin operas-
yonel işlerden bizi yavaş yavaş kurtaracak ve ortaya çıkacak yeni 
ve farklı iş alanları için kendimizi hazırlamamız, elimizdeki değerli 
kaynakları bu yeni ihtiyaçlara hazır hale getirmek için gerekli ya-
tırımları yapmamız gerekecek. Ancak bu yatırımları önemsiyor ve  
önceliklendiriyor olsak da, bilinçli olarak bu tür hazırlıkların hiç-
bir zaman bitmeyeceğini dolayısıyla tahminleyemeyeceğimiz yeni 
rollerin ve iş gücü ihtiyaçlarının her an ortaya çıkabileceği gerçe-
ğini kabulleniyoruz. Dünün de bugünün de yarının da en değerli 
kaynağı olacak entelektüel sermayeyi; deneyimlemeye açık, geniş 
bakış açılarıyla beslenen ve kendi öz farkındalıkları ile yeni dönem 
ihtiyaçlar için kendilerini doğru yeni roller için upskill – reskill as-
setlerine ulaştıracak akıllı iş gücü modellemelerini kapsayacak 
olgunluğa taşımak her zamankinden daha önemli olacak. Derin-

lemesine analiz içeren, kalite odağı yüksek bilimsel insan kaynak-
ları ve genel yönetim araştırmalarına  duyulan ihtiyacın daha fazla 
olacağı yeni dönemde, insan potansiyelinin daha çok zorlanarak 
daha farklı boyutlara taşınmasını da hep beraber tecrübe ediyor 
olmak çok kıymetli.

İstatistikler

Her ülke en hızlı gelişen komşusunun cinsiyet paritesine doğru 
ilerlemesiyle eşleşirse, küresel GDP 2025'te 12 trilyon dolara kadar 
yükselebilir.

Öğrenme Çevikliği

Her zamanki iş senaryosuna göre
artan 2025 Küresel GSYİH % Artımlı GSYİH, trilyon $

Hindistan

Latin Amerika

Çin

Sahra-altı Afrika

Kuzey Amerika ve
Okyanusya

Dünya

Orta Doğu ve
Kuzey Afrika

Güney Asya
(Hindistan hariç)

Batı Avrupa

Doğu Avrupa ve
Orta Asya

Doğu ve Güneydoğu Asya
(Çin hariç)

%16 0.7

1.1

2.5

0.3

3.1

11.8

0.6

0.1

2.1

0.4

0.9

%14

%12

%12

%11

%11

%11

%11

%9

%9

%8

Kaynak Source IHS; ILO; Oxford Economics; World Input-Output Database; national statistical agencies; 
McKinsey Global Growth Model; McKinsey Global Institute analysis
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“Dünyanın 10 yıl içinde nasıl olacağını bilmi-
yoruz. İnsanlar için en iyi odak noktası, sonu-
nun ne olduğu konusunda endişelenmenin 
aksine, geçişlerin mümkün olduğunca etkili 
ve acısız olmasını sağlamaktır.”

Diyor ki...

Michael Spence
Nobel Ödüllü ekonomist

2017-30 orta nokta otomasyon senaryosunda
istihdam artışı, 2017 istihdamının %'si

2017 istihdamı,
milyon

6.1Sağlık profesyonelleri %48

7.0STEM uzmanları %37

11.9
Sağlık yardımcıları,

teknisyenler ve sağlık %30

2.8Yaratıcılar ve sanat yönetimi %21

14.1İşletme / hukuk uzmanları %20

8.7Yöneticiler %18

10.2Eğitim ve işgücü eğitimi %18

16.5Müşteri hizmetleri ve satış %10

7.0Mülkiyet bakımı ve tarım %9

6.9İnşaatçılar %6

5.3Ulaşım servisleri %3

6.1Mekanik kurulum ve onarım -%3

6.8Topluluk hizmetleri -%4

12.9Üretim ve makine operasyonları -%5

14.1Yemek servisi -%5

20.7Ofis desteği -%11

Önümüzdeki on yılda istihdam, sağlık ve STEM meslekleri alanla-
rında hızlı bir büyüme kaydederken, destek, yemek servisi ve ima-
lat-üretim alanındaki işler düşebilir.

ÖĞRENME ÇEVİKLİĞİ KONUK YAZAR SENİHA KOÇYİĞİT
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V E  E KO S İ ST E M



Girişimcilik 
Ekosisteminde 
Bankaların Yeri
Girişimcilik ve özellikle teknoloji girişimleri 2000’lerin başlarından 
beri gündemde sürekli üst sıralarda kendilerine yer bulan konular. 
Küçük yurt odaları veya evlerin garajlarında başlayıp milyar dolar 
değerinde şirkete dönüşebilme hayali birçok yetenekli ve yaratıcı 
kişiyi bu alana çekiyor. İlginin ve büyümenin sürekliliğini sağlayan 
en önemli etken ise dijital dönüşüm. 

1990’ların başında bilgisayarların, rutin işlerin önemli kısmını 
yapabilir hale gelerek şirketler için değer yaratması ile başlayan 
dijital dönüşüm; internet altyapısının gelişmesi ve kullanımının 
yaygınlaşması ile hız kazandı. Yeni teknolojilerin hızla ve ucuzlaya-
rak gelişimi, mobil telefonların günlük hayatın parçası haline gel-
mesi, büyük veri toplayabilme ve işleyerek iç görü çıkarılabilmesi 
ile mümkün olan kişiselleştirme gibi gelişmeler 2000’lerin ortala-
rından itibaren insanlık tarihinde yeni bir dönem başlattı. Dijital 
dönüşüm, herhangi bir konuda henüz karşılanmamış bir ihtiyacı 
veya mevcut durumdaki bir aksaklığı görüp tüm kaynağı ile bu ala-
na odaklanan bir girişimin eskiye oranla çok daha hızlı bir şekilde 
ve daha az maliyetle ürün geliştirerek müşterilere ulaşabilmesini 
ve büyüyebilmesini mümkün kıldı. Böylece tüm sektörlerde, birey-

Kimdir?

1965 İzmir doğumlu olan Yalçın Sezen Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. 
1987 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulunda iş ha-
yatına başlamış, 1998 yılından itibaren İş Bankası’nın muhte-
lif bölümlerinde yöneticilik yaptıktan sonra 13.04.2011 
tarihinde Genel Müdür Yardımcılığına yükseltilmiştir. 
Bireysel Bankacılık İş Birimlerinden sorumlu olan Yalçın Sezen, 
evli ve iki çocuk babasıdır.

Yalçın Sezen
Türkiye İş Bankası, Genel Müdür Yardımcısı

GİRİŞİMCİLİK VE EKOSİSTEM
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lerin ilgisi ve cüzdan payı için rekabete dahil olan, dijital iş model-
lerine sahip yeni aktörler ve yeni iş yapış şekilleri oluştu ve kayda 
değer bir hızda etkinliklerini artırdılar.

Bankacılık da bu yeni oyuncuların en çok ilgi gösterdiği alanlardan 
biri oldu. Teknolojiyi kullanarak finansal hizmetlerin yenilikçi şekil-
de sunumuna odaklanan fintekler, kolay arayüzler, düşük ücretler 
ve kullanıcı deneyimi odaklı yaklaşımlarıyla özellikle Amerika ve 
Avrupa’da 2009 ve sonrasında bankalara alternatif olarak öne çık-
maya başladılar.

Finteklerin müşteri kazanmaya başlaması ve aldıkları yüksek yatı-
rımlar sonrası, bankalar için ne kadar güçlü bir rakip olduklarına 
ilişkin tartışmalar yoğunlaştı. Geldiğimiz noktada, kurumların ve 
fintek işbirliklerinin her iki taraf ve müşterileri için en iyi yaklaşım 
olduğu görüşü galip çıktı. Brett King “Her yerde Bankacılık” başlığı 
ile kaleme aldığı Bank 4.0 kitabında, deneyimin öneminin kanal 
ve ürünlerden çok daha ön sıralarda olduğunu, müşteriye yönelik 
alınacak her aksiyonun ve sunulacak her hizmetin bağlamsallık 
ve kişiselleştirme çerçevesinde olması gerektiğini vurguluyor . Bu-
gün bankalar ve fintekler güçlü yönlerini birleştirerek müşterileri-
ne kişisel ve bağlamsal deneyimler sunabiliyor; platformlar ve bir 
hizmet olarak bankacılık altyapısı sunumu (banking-as-a-service) 
gibi yeni iş modelleri giderek gelişiyor.

Bankaların müşterilerine sunduğu “güven” duygusu, özellikle kar-
maşık ürünlerle ilgili uzman bilgisi,  ihtiyaç anında ulaşılabilir olan 
fiziksel temas noktaları, risk yönetimi gibi kurumsal yetkinlikler, 
finteklerin teknolojik yetkinlikleri ve küçük olmalarından gelen 

hızlı hareket kabiliyetleri ile birleştiğinde bireyler için yeni değer 
önerilerinin hızla piyasaya sürülmesini kolaylaştırıyor. 

İşbirliklerinin hızla ve kolay kurulmasını da yine teknoloji sağlıyor. 
Fintekler, farklı sistemlerin birbirleriyle iletişim kurmasına olanak 
sağlayan API’ler aracılığıyla, bankaların sunduğu finansal hizmet-
leri müşterilerine sahip oldukları kendi temas noktalarından da 
erişimi mümkün kılabilirken, bankalar da kendi dijital kanallarını 
finteklerin sunduğu değer önerileri ile zenginleştirebiliyorlar. İş 
Bankası olarak, ilk API’mizi kullanıma sunduğumuz 2017 yılından 
bu yana bu alana yatırım yapıyoruz. 2018’de açtığımız API portalı-
mız üzerinden bugün 32 API’mizi sadece fintekler değil tüm sektör-
lerden firmalar ve geliştiricilere sunuyoruz. 

Teknolojinin yanında regülasyon alanındaki kritik gelişmeler de 
tüm hızıyla devam ediyor. Her yerde bankacılık kavramına paralel 
olarak “açık bankacılık” yaklaşımı ile düzenleyici otoriteler de, bi-
reylerin kendileri için en uygun anda ve kişisel hizmet alabilmeleri 
için yasal altyapıyı dijital dünyaya uyumlu hale getirmeyi hedefli-
yor. PSD2 olarak bilinen Avrupa Birliği Ödeme Hizmetleri Tebliği 
ve İngiltere’deki Açık Bankacılık düzenlemeleri finansal kurumla-
rın ürün ve hizmet altyapılarının diğer kurumlar ve özellikle giri-
şimler ile de paylaşılır hale gelmesini zorunlu tutuyor. Ülkemizde 
de 22.11.2019 tarihinde yasalaşan 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul 
Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik 
Para Kuruluşları Hakkında Kanun” ile birlikte açık bankacılık dü-
zenlemeleri hayata geçmiş oldu. Benzer şekilde uzaktan müşteri 
edinimini mümkün kılan düzenlemelerin de birçok ülkede devre-
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yılında gerçekleştirdik. Ana destekçisi olduğumuz Workup Girişim-
cilik Programı ile ülkemiz ekonomisine değer katabilecek girişim-
lerin gelişmesine ve ölçeklenmesine somut katkılar sağladık. 

SoftTech’e bağlı olarak Silikon Vadisi’nde kurduğumuz Maxitech ve 
Softtech Çin Şanghay ofisi aracılığı ile dünyanın en önemli girişim-
cilik ekosistemindeki yeni oluşum ve teknolojiler ile ilgili gelişme-
leri yerinde takip ederek işbirliği fırsatlarını da değerlendiriyoruz. 

Tüm bu adımların bize öğrettiği kültürü de bir yandan kurumumuz 
içerisindeki büyük dönüşümün harcına ekledik. Çevik çalışma mo-
deli ile stratejik alanlarda iş yapış tarzımızı büyük bir hızla değiş-
tirmeye devam ediyoruz. Yapay zeka, makine öğrenmesi, robotik 
teknolojiler, blockchain gibi alanlardaki çalışmalarımızı da her ge-
çen gün derinleştiriyor, bu teknolojilerle hizmet kalitemizi sürekli 
artırma ve müşteri deneyimini sürekli iyileştirme odağımızla faali-
yetlerimizi yürütüyoruz. 

Amacımız bankacılık platformu olarak her bir müşterimize yaşam 
döngüsü, ihtiyacı ve beklentileri doğrultusunda yalın ve entegre 
bir deneyim sunmak. 

Girişimci bir ruh ile kurulmuş bu kurumun, girişimci düşünce ya-
pısı ile geleceğe hazırlanması geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2020 
yılında da en önemli odağımız olacak. 

Bank 4.0, Banking Everywhere Never At a Bank, Wiley Publishing, 2018

The Ambidextrous CEO makalesi: https://hbr.org/2011/06/the-ambidext-

rous-ceo

de olduğunu veya yakın zamanda devreye girmek üzere üzerinde 
çalışıldığını görüyoruz.

Bankacılık sektöründe önümüzdeki yıllarda da son 10 yılda gördü-
ğümüz hızlı dönüşümün devam edeceğini öngörmek çok zor de-
ğil. Sektörün büyük ve eski kurumları olan bankaların bu hıza ayak 
uydurmak için inovasyon ve girişimciliğe her zamankinden daha 
fazla önem vermesi gerekiyor. Dijital Çağ’da doğmamış, dijital dö-
nüşümünü yapmak zorunda olan geleneksel kurumların “çift elli”  
organizasyon yapılarını kurarak bu süreci gerçekleştirmeleri kaçı-
nılmaz bir gereklilik. Yani bir yandan olağan işlerimizi yaparken di-
jital dünyanın gerektirdiği yeni iş yapış şekillerine ayak uydurarak 
mevcudu dönüştürebilmemiz, diğer yandan da trendleri öngöre-
rek geleceği inşa edebilmemiz şart. Biz, İş Bankası olarak gelecek-
te ne olacağımıza, gelecek nesillere hangi mirası bırakacağımıza 
inanarak, ileriye doğru ilgili noktaları buluşturacak şekilde ilerliyo-
ruz. Bu süreçte girişimlerle birlikte çalışmak iki tarafa da hız kazan-
dırırken ortaya yeni çıkan ürünler ile finansal hizmetler sektörünün 
tüm ekosisteme değer yaratarak büyüyeceğini söyleyebiliriz.

İş Bankası olarak 2016 yılından bu yana ülkemiz girişimcilik eko-
sisteminin içerisindeki çalışmalarımızı aktif şekilde sürdürüyoruz. 
Bugüne kadar pek çok girişim ile işbirliği, kampanya, kavram kanıt-
lama çalışmaları yürüttük. İş Bankası’nın çok önemli ürün ve hiz-
met tasarımlarında girişimlerle yoğun işbirliği yaptık. Bu alanda İş 
Bankası ile sinerji yaratabileceğine inandığımız girişimleri destek-
lemek adına kurumsal girişim sermayesi şirketimiz Maxis’i kurarak, 
onun altında oluşturulan ilk fon olan Yenilikçi Girişim Sermayesi 
Yatırım Fonu’nun ana yatırımcısı olduk ve ilk yatırımlarımızı 2019 
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Melek Yatırımcılık 
ve Türkiye’de Melek 
Yatırımcılar 
Ülkemizde ilk kim “ben bir meleğim” dedi bilmiyorum? Melek Ya-
tırımcıyım anlamında demek istiyorum! Kim demiş olursa olsun, 
bugün sağdan da saysanız soldan da BİR KAÇ YÜZ kişiden söz edi-
yoruz toplam.  

Halbuki; 

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden 
derlenen bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerle-
rin toplam sayısı 2019 Haziran sonunda 201 bin 176’ya yükseldi.” 

Tercümesi şu: Ortalama 6 Milyon TL nakit banka hesabı mevcudu 
var bu İKİ YÜZ BİN kişinin. 

Melek yatırımcı kim peki? Kendi parasını (nakit, bankadaki TL veya 
büyük olasılıkla döviz J) kendi kararıyla yeni nesil girişimlere akta-
ran kişi!  

Kimdir?

İletişim

1979 İTÜ Elektrik Elektronik lisans, 1984 UCSB Computer 
Science yüksek lisans mezunu olan Ömer Erkmen, CRM 
konusunda eğitmen ve danışman olarak yer aldığı Micro-
soft’taki kurumsal iş hayatından sonra Mekanist’e geçip 
yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 2015 yılında şirketin Zo-
mato tarafından satın alınması ile daha aktif bir şekilde 
girişimcilik ve yatırım alanlarında rol almaya başlamıştır. 
Kurucu, mentor ve yatırımcı olarak birçok projeye dahil 
olmuş ve şu an halen durmaksızın girişimcilik alanında 
çalışmalar yapmaktadır. Dahil olduğu girişimler: Scorp, 
Flightrecorder, Ideasoft, Blesh, Temizlikyolda, Bionluk, 
Kolay Randevu, Connected2me, Erasmusinn ve English 
Ninjas. 

linkedin.com/in/omererkmen 
Twitter: omererkmen 

Ömer Erkmen 
Melek Yatırımcı ve Girişimci Mentoru  

MELEK YATIRIMCILIK
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ler de var. Bu süreçler, girişim bulma, değerlendirme, yatırım yap-
ma ve sonrasındaki izleme işlemleri olarak özetlenebilir. 

Yeni nesil teknoloji kullanan girişimcilik kolayca denenebilen ve 
“moda” olmuş bir konu! Birçok nedenle bu girişimlerin çoğu başa-
rısız oluyor. Aslına bakarsanız kanımca deneme kolaylığı açıklıyor 
bu sayının çokluğunu, sonuçta başaran sayısı zaman içinde kat kat 
artmıyor ancak deneyen sayısı çok hızlı arttığı için başarısızlık ora-
nı da artıyor.  

Bu oran melek yatırımcı için önemli çünkü geleneksel girişim-
lerden farklı olarak yeni nesil olanların başarısız olma olasılıkları 
artmakla birlikte başarılı olmaları durumunda geri dönüşler % ile 
değil çarpan ile oluyor. %10-15 yıllık faiz ya da kar yerine 3-5 yılda 
3-5 katını bazen de 20-30 katını geri alabiliyorlar. Bu nedenle de 

Beklentisi ve karşılığında aldığı ne peki? 

Beklentisi 3-5 yıl içinde aktardığının birkaç (3-5 yine) katını almak. 
Paranın karşılığında da hisse veya hisse verme sözü alıyor girişim-
ciden. 

 Azınlık hisse söz konusu, yüzde birkaç; yatırım tutarı ise tipik ola-
rak 25-50 bin TL. Buna minimum yatırım tutarı (ticket size) deni-
yor. Bu tutar küçük olduğundan genellikle birkaç melek bir arada 
giriyor Yatırım Turuna (belli bir şirket değerlemesi ile belli bir süre 
içinde yapılan yatırım). 

Tipik olarak tohum yatırımı denilen bu yatırım, birkaç yüz bin TL 
kadar olup değerleme ise birkaç milyon TL olarak belirleniyor. 
Tohum ve tohum öncesi yatırım kavramları biraz karışmış olsa da 
genellikle bu ilk yatırım olarak giriyor devreye ve şirkette %10’u ci-
varında yatırımcı hissesi oluyor.  

Şirket Anonim değilse A.Ş.ye dönüştürüldükten veya şirket yoksa 
yeni bir A.Ş. kurulduktan sonra yatırım ve payların aktarımı yapı-
lıyor. 

Melekler tohum ya da öncesi yatırımlarla sınırlı değil tabii ki, daha 
ileri aşama girişimlere de yine grup olarak veya Girişim Sermayesi 
Yatırım Fonları (VC) ile birlikte yatırım yapabiliyorlar. 

Birlikte hareket etmek amacıyla Melek Yatırım Ağları kurup yatı-
rım süreçlerini yürüten melekler olduğu gibi tek başlarına hareket 
eden hatta VC yöneticisi olup kendi adlarına yatırım yapan melek-

MELEK YATIRIMCILIK KONUK YAZAR ÖMER ERKMEN 
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Benim görüşüm konunun yatırımcı ya da yatırım yapılacak girişim 
eksikliğinden değil de zihniyet, bilgi ve gerekli beceri eksikliği ol-
duğu yönünde. Bu eksikliğin ise Devlet ya da büyük kurumların 
çabasından çok uygun zihniyet, bilgi ve beceri sahibi olanların ça-
balarıyla azalacağını düşünüyor ve umuyorum. 

1-2 yatırım yapıp beklemek yerine 10-20 yatırım yapıp olasılığı art-
tırmayı tercih ediyor melek yatırımcılar. 

Bireysel Katılım Sermayesi sistemi ile yıllık 200 bin TL gelir veya 1 
Milyon TL nakit sahibi kişiler Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) ola-
bilir. BKY olan kişiler vergi avantajı sağladığı gibi “nitelikli yatırımcı” 
olarak yeni çıkan kitle fonlamasında rol alabilir. Kısaca BKY = “res-
mi melek yatırımcı” diyebiliriz.  

Bu zorunlu olmadığı gibi Türkiye’de yaygınlaşmamış durumdadır. 
Yazının girişinde Türkiye’deki milyonerlerin hepsinin potansiyel 
melek yatırımcı (resmi anlamda BKY) olabileceğine dikkat çekmek 
için BDDK verilerini paylaştım. Bu tanımı yapan kanun 2013 yılın-
da yayınlanmıştı, o günden bugüne 476 BKY olduğunu ve bunların 
2019 ilk çeyrek itibarıyla toplam yaklaşık 12 Milyon TL tutarında, 35 
yatırım yaptıklarını Hazine ve Maliye Bakanlığı BKS İlerleme rapo-
runda görebilirsiniz. 

MELEK YATIRIMCILIK KONUK YAZAR ÖMER ERKMEN 
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S ÖZ L E Ş M E  B AZ L I 
YAT I R I M

T E K N O L O J İ  R A P O R U



Başlangıç / Erken 
Aşama Girişimlerin 
Finansmanında Bir 
Yöntem: SAFE
Bir girişimci ve fikri ile başlayan bir maceranın (adventure), bir giri-
şime ya da İngilizce deyişle “venture”a dönüşebilmesi için başka-
ca enstrümanlara ihtiyaç vardır. Şüphesiz bu diğer enstrümanların 
arasında en önemlisi bir girişimin başlangıcından (start-up) itiba-
ren girişimi erken aşamalardan arzu edilen ya da hedeflenen ileri 
aşamalara taşımak için gereken şey paradır, finansmandır.

Girişimcilik dünyasının ilk kodlarının yazıldığı söylenen Amerika 
Birleşik Devletlerinin batı kıyısında San Fransisco civarında oluşan 
Silikon Vadisinde, bir girişim için hayati öneme haiz para ya da gi-

Kimdir?

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi milletlerarası özel 
hukuk öğretim üyesidir. Lisans, yüksek lisans ve doktora sevi-
yelerinde, uluslararası özel hukuk, uluslararası yatırım hukuku, 
uluslararası ticari tahkim ve uluslararası yatırım tahkimi ders-
lerini vermektedir. Girişimcilik ekosistemi içerisinde 2004 se-
nesinden bu yana birçok girişime hem danışmanlık vermekte 
hem de melek yatırımcı olarak destek olmaktadır.

Doç. Dr. İlhan Yılmaz
Galatasaray Üniversitesi, Öğretim Üyesi 

SÖZLEŞME BAZLI YATIRIM
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rişimin finansmanı konusunda çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. 
Elbette hemen ifade etmek gerekir ki, bu yöntemler sadece Silikon 
Vadisi ya da Amerika Birleşik Devletleri’ne özgü değildir. Dünyanın 
herhangi bir yerinde de aynı ya da benzer şekilde kullanılmaktadır. 
Bu yöntemlerden bazıları konvansiyonel ya da klasik diyebileceği-
miz bir girişimin ya da yatırımın finansmanı olmakla beraber diğer 
bazıları ise sözü edilen Silikon Vadisine özgü ya da daha doğru bir 
deyişle oradan kaynaklanmaktadır. Örneğin, bu yazının konusu 
olan “SAFE” gibi.

SAFE’e geçmeden evvel bir girişimin finansmanı yöntemlerini 
kısaca hatırlamakta fayda var. Öncelikle ve doğal olarak ilk akla 
gelen, girişimcinin girişimini kendi öz kaynaklarından finansma-
nıdır. Burada girişimci, girişimini şahsi birikimlerinden hatta kredi 
kartlarından harcamalar yaparak ve/veya az da olsa yakın akraba 
ya da arkadaşlarından para alarak finanse etmektedir. Bootstrap-
ping olarak adlandırılan bu öz finansman modelinde, girişimci en 

azından ilk aşamalarda herhangi bir diğer finansman modeline 
gitmeden kendisi finanse ederek, ürününü geliştirmekte, pazara 
çıkarmakta ve bu dönemde yatırımcılara da herhangi bir hisse de 
vermeyerek girişimini yüksek değerlere çıkarmayı hedeflemek-
tedir. Ancak bu yöntemin faydaları yanı sıra bazı sakıncaları da 
bulunmaktadır. Girişimcinin öz kaynağına bağlı olarak en kritik 
aşamada finansmanı azalabilir ya da bitebilir. Ürünleştirme aşa-
masının uzun sürmesi ya da hemen gelir getirecek aşamaya gel-
memesi halinde, finansman stresi girişimi tehlikeye atabilir. Riskin 
bölüşülmemesi de ayrı bir sakınca olarak kaydedilebilir.

Yine geleneksel bir yöntem olarak karşımıza çıkan bir model ise, 
girişimin klasik banka ödüncü ya da kredileriyle finansmanıdır. 
Burada da yukarıda sözünü ettiğimiz gibi, bu süreçte girişimin ta-
mamen girişimci tarafından ve herhangi bir aşınma/seyrelme/ek-
silme (dilution) olmadan tamamen kendisi tarafından sahip olun-
ması bir artı değer olarak düşünülebilir. Ancak bu modelde, faiz 
ödemeleri, geri ödemelerin kesin tarihlerle tespit edilmiş olması 
ve ilgili krediyi almak için bankalarca talep edilebilecek teminatlar 
girişimci açısından sakıncalar olarak ortaya çıkmaktadır.

Diğer bir model “Equity Financing” olarak adlandırılan sermaye 
finansmanında ise, işlem daha direkttir. Finansman sağlayıcı-
lar, erken aşamada daha ziyade genel olarak melek yatırımcılar 
(Angel Investors), girişim sermayesi (Venture Capital) ve özel ser-
maye fonları (Private Equity Funds), girişimde ya da ilgili şirkette 
belli orandaki hisse karşılığında anlaşılan sermayeyi girişime/
şirkete yatırırlar. Ancak bu hisse değişimi basit bir hisse satmanın 
yanı sıra, girişimci tarafından şirketinin belli kontrol haklarının ve 

SÖZLEŞME BAZLI YATIRIM KONUK YAZAR DOÇ. DR. İLHAN YILMAZ
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henüz işin başında olması sebebiyle daha yüksek oranda bir his-
senin devri anlamına da gelmektedir. Böylece, girişimcinin erken 
aşamada girişimindeki hisseleri de yatırımla birlikte ve çoğunlukla 
hissedilir bir oranda azalmış olacaktır. Bu ise girişimci bakımından 
maliyetli bir finansman olabilecek ve hatta şevkini kırabilecektir.

Yaygın olmamakla birlikte, özellikle girişimin kısa sürede gelir ve 
kar getirme potansiyelinin olduğu hallerde gelir/kar paylaşımı 
bazlı finansmandan da bahsedilebilir. (Revenue/Profit Share Fi-
nancing)

Son yıllarda girişim finansmanında gündeme gelmiş olan kitle fi-
nansmanı (Crowd Financing) da diğer bir yöntem olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu yöntem özellikle, girişim konusu ürünün ticarileş-
tirilmesindeki finansmanın yanı sıra o ürün için pazar testini de 
gerçekleştirebilmektedir. Bu model iki şekilde uygulanmaktadır: 
Ödül bazlı (Rewards-Based) ve sermaye bazlı (Equity-Based). Ödül 
bazlı modelde, bir sermaye ya da hisse değişimi söz konusu olma-
dan ürünün hedefi tüketicilere alım teşvikleri verilerek finansman 
sağlanmaktadır. Burada aynı zamanda ürün için bir potansiyel 
kitle de oluşturulmakta ve ürün için marka bilinirliliği de elde edi-
lebilmektedir. Bu yöntemde, ürünün ticarileştirilmesi için gerekli 
masraflar da bu şekilde potansiyel tüketiciler tarafından teşvikler 
ya da ödüllerle (bir alana bir bedava gibi) fonlanmaktadır. Serma-
ye bazlı kitle finansmanında ise, yine çoğunlukla potansiyel tüke-
ticiler ya da küçük yatırımcılar belirlenen rakamı aşmayacak şe-
kilde nispeten küçük rakamlarla girişimin/şirketin hisselerini satın 
almaktadırlar. Sermaye bazlı kitle finansmanı ancak diğerine göre 
daha fazla bürokrasi ve hukuki hazırlık gerektirir. Çünkü sermaye 

bazlı finansman olduğunda artık ilgili ekonomilerin sermaye piya-
saları gibi düzenleyici kurumları da devreye girmektedir. Böylece 
işlem daha karmaşık hale gelmekte, yüksek hukuki ve düzenleyici 
masraflar da söz konusu olabilmektedir. Ayrıca, her iki yöntemde 
de toplanan fonlar ürünü ticarileştirme masraflarını karşılamaya-
bilir. Böylece, uzun süreli ya da pahalı bir kampanya sonucu he-
deflere ulaşılamadığı gibi, var olan kaynaklar da heba edilebilir.

Kitle fonlamasında/finansmanında son olarak belirtmeliyiz ki, 
Türkiye’de de 3 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulunun “Paya Dayalı Kitle 
Fonlaması Tebliği” ile bu yöntem de Türkiye’deki girişimcilerin 
kullanımına sunulabilecektir. Mevzuatın, bu yazının kaleme alın-
dığı tarih itibarıyla daha bir haftalık olması sebebiyle, uygulanma 
kapasitesi hakkında yorum yapmak mümkün olmayacaktır. Tebli-
ğin adından da anlaşılacağı üzere, tebliğ sadece sermaye bazlı ya 
da paya dayalı bir kitle fonlamasını öngörmektedir. Tebliğde, kitle 
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finansmanı yapacak platformlara ilişkin esaslar, bu platformların 
faaliyetlerine ilişkin esaslar, pay alarak kitle fonlaması aracılığıy-
la yatırım yapacak olan kişilerin platform üyeliğine ve kampanya 
sürecine ilişkin esaslar ve nihayet kitle finansmanı ile toplanacak 
ilgili fonun kullanım yerlerine ve girişim şirketlerine ilişkin esaslar 
ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Tebliğe genel olarak baktığı-
mızda, başlangıç ya da erken aşama bir girişimci için diğer bazı 
finansman modeline göre ilave bir yük getirebileceğini söyleyebili-
riz. Nitekim, bu finansman modelinin de dezavantajının bulundu-
ğunu ifade etmiştik.

Yazımızın da konusuna yaklaşmak bakımından başlangıç/erken 
aşama yatırımlarda özellikle melek yatırımcılar tarafından sıklık-
la kullanılan bir finansman modeli ise, “Convertible Financing” 
olarak adlandırılan paya dönüştürülebilen finansmandır. Bu yön-
temde girişimci, hızlı bir şekilde sermaye bulabilmektedir. Bu aşa-
mada girişimin değeri konusunda uzun müzakerelere de ihtiyaç 

bulunmamaktadır. Çünkü bu aşamada aslında doğrudan bir hisse 
satış ya da ortaklık da söz konusu olmadığından, birçok işlemden, 
zamandan ve hukuki masraftan tasarruf edilmektedir. Bu yöntem-
de, iki farklı model söz konusu olmaktadır: Borç finansmanı (Debt 
Financing) ve sermaye finansmanı (Equity Financing). Hisseye 
dönüştürülebilir borç modelinde, girişimci yatırımcılara şirkete 
yatıracakları paranın karşılığında bir borç senedi vermektedir. Bu 
borç senedinde, söz konusu borç tutarının ilerideki bir tarihte şir-
kete sonraki yatırımcılar tarafından yeni bir yatırım olması halinde 
(next investment round), bu sonraki yatırım turu için tespit edile-
cek hisse fiyatından (çoğunlukla bir indirim ile birlikte) ve belirti-
lecek ekonomik ve kontrol haklarından aynen istifade imkanı ile 
alacağını hisseye dönüştürme hakkı verilmektedir. Bu modelde, 
yatırımcı lehine bir faiz ve bir vade de öngörülmektedir. Böylece, 
tespit edilen sürede girişimci yeni bir yatırım alamazsa yatırımcı 
ilgili borcu faiziyle birlikte talep etme hakkına sahip olacaktır. Bu-
nun sonucu olarak da, yeni bir yatırım turu olmazsa girişimci ya 
muhtemelen daha elverişsiz şartlarla senet vadesini uzatacak ya 
da yatırımcı tarafından şirketin tasfiyesine zorlanabilecektir. 

Böyle olmakla beraber, girişimci için avantajlı bir model olarak sık-
lıkla kullanılmaktadır. Çünkü bu sistemde, finansman özellikle me-
lek yatırımcılar tarafından hızlı bir şekilde sağlanabilmektedir. Öte 
yandan, girişimcinin şirketin kontrolünü erken aşamada kaybet-
mesi önlenmiş ve ayrıca hisse eksilmesi de ötelenmiş olmaktadır. 
Ayrıca, bu sistemde şirketin değerlemesi konusunda bir anlaşma 
ve uzun sürecek müzakereler de olmadığından, daha az doküman 
ve hukuki masraf olacaktır. Çünkü, dönüştürülebilir finansmanda 
şirketin değerlemesi daha sonraki yatırım turuna bırakılmaktadır. 
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Böylelikle, ilk aşamada şirkete bu şekilde yatırım yapan yatırımcı-
lar ve sonraki turdaki yatırımcıların değerlemesi ile geniş tabanlı 
bir değerleme yatırımcı kitlesi oluşmaktadır. Bu şekilde, diğer ya-
tırımcıların yatırımla ilgili değer fikirleri de önem arz etmektedir. 
Şu da bir gerçektir ki, yatırımcının bir erken aşama girişim hakkın-
daki görüşü ile ilgili en büyük etken diğer yatırımcıların da o gi-
rişim hakkında düşündükleridir. İlk yatırımcının, sonraki yatırım 
turundaki değerlemeye göre bir indirim ile hisseye dönüşebilme 
hakkı ise, farklı yatırımcılar için farklı hisse değerlemesini de ortaya 
çıkaracaktır. Elbette bu sonuç, başlangıçta daha fazla risk alan ile 
daha sonra yardım gelen arasındaki farkla izah edilebilir. Bu du-
rum ise, Y-Combinator kurucu ortaklarından Paul Graham tarafın-
dan, “High Resolution Fundraising” yüksek çözünürlü finansman 
olarak adlandırılmaktadır.

Borç değil fakat sermaye versiyonunda ise, bir vade ve faiz olma-
yacaktır. Bakıldığında borç finansmanının yatırımcılar lehine daha 
çok hükümler içerdiğini söyleyebiliriz. Her iki versiyonda ise, his-
seye dönüşüm zamanı olan sonraki yatırım turunda, dönüştürü-
lebilir senet sahibi olan yatırımcının ödeyeceği beher hisse bedeli 
sonraki yatırımcının yatırımı karşılığında ödeyeceği hisse fiyatına 
göre dokümanda tespit edilmiş bir oranda (örneğin, %20) indirimli 
olabilecektir. Ana fikir her ikisinde de erken yatırım yapıp daha faz-
la risk alan yatırımcıya daha fazla ödül sağlamaktır. 

Y-Combinator Silikon Vadisinde 2005 yılında kurulmuş ve erken 
aşama girişimler için bir hızlandırıcı (start-up accelerator) merke-
zidir. Şirket, başlangıç girişimler için en erken girişim sermayesini 
ya da çekirdek fonlamayı (seed funding) yapmaktadır. Böyle ol-

makla beraber şirket sadece para yatırımı yapan bir şirket ya da 
girişim sermayesi şirketi değildir. Kendi deyişleri ile “paradan daha 
fazlası” (more than money) olarak tanımlanabilir. Fonladıkları 
başlangıç şirketlerine küçük hisseler karşılığında küçük yatırımlar 
yapmakta ve başlangıç aşamasından daha büyük fonlamaları ala-
bilecek seviyeye gelmelerinde diğer her türlü desteği de vermekte-
dir. İki ana hatta başlangıç girişimcilerine yardım etmektedir. İlki, 
girişimcilerle birlikte onların fikirleri üzerinde çalışmak ve ikincisi 
ise girişimcilere yatırımcılar ya da potansiyel şirket alıcılarıyla ola-
bilecek işlemlerindeki gerekli yardımı vermektir. Format, yılda iki 
kez üçer aylık dönemler için seçilen çok sayıdaki başlangıç giri-
şimlerine küçük miktarda (150 bin ABD Doları) yatırım yapmaktır. 
Bu üç aylık sürede girişimcilerin Y-Combinator tarafından Silikon 
Vadisine taşınmaları istenir. Y-Combinator kurulduğu günden iti-
baren bu şekilde, 2 000’in üzerinde başlangıç girişimini fonlamıştır. 
Bu şekilde fonlamış olduğu girişim şirketlerinin değerinin ise 100 
milyar ABD Dolarını aştığı belirtilmektedir.
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Girişimcilere ilk fonlamalarını yaparak onların fikirlerinin ürün-
leşmesini sağlayan Y-Combinator, bu girişimleri aynı zamanda 
sonraki yatırım turlarına da hazırlamış olmaktadır. Binlerce baş-
langıç şirketlerine bu şekilde yatırım yapmış olan Y-Combinator, 
söz konusu yatırımını yaparken kullanılmak üzere kısaca SAFE adı-
nı verdiği bir finansman enstrümanını 2013 senesinde kullanıma 
sunmuştur. SAFE, İngilizce “Simple Agreement for Future Equity” 
(Gelecekteki Sermaye için Basit Anlaşma) terimlerinin kısaltması-
dır. SAFE’in kelime anlamı Türkçe’de ise güvenli demektir. Kavram, 
başlangıç şirketlerince alınacak ilk çekirdek (seed) yatırımın gerek 
girişimci gerek yatırımcı için “basit” ve de “güvenli” olmasını amaç-
lamakla beraber, konuyu aynı zamanda güzel bir kelime oyunu ya-
parak isimlendirmiştir.

SAFE bir borç senedi ya da anlaşması değildir. Yatırımcı şirkete 
koyduğu para karşılığında daha sonraki bir tarihte olmak kaydıyla 
şirket hissesi alır. Bu bakımdan ise, borçlandırıcı dönüştürülebilir 
finansman yöntemine bir alternatif olarak geliştirilmiştir. Özelliği, 
aynı zamanda hem girişimci şirket hem de yatırımcıların menfaat-
lerini gözetmesidir. Diğer borç enstrümanları yukarıda belirtildiği 
üzere birçok olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. Oysa SAFE, 
hem yatırımcılar hem de girişimciler için basit olmayı amaçlamış-
tır. Yatırım sırasında tarafların müzakere etmesi gereken tek madde 
şirketinin değerine ilişkin tavan rakamdır (valuation cap). Bu şekil-
de hazırlanmış olan standart SAFE metni ile kesinlik ve hız avan-
tajlarına da sahip olunabilecektir. Dolayısıyla, başlangıç şirketle-
ri ve yatırımcılar için bu yatırım işleminin masrafı neredeyse sıfır 
olacaktır. Klasik fiyatlandırılmış yatırım turlarının aksine, burada 
birçok doküman ve müzakere edilmesini gerektiren sayısız hüküm 

bulunmamaktadır. Tek, kısa ve basit bir doküman üzerinde hızlıca 
anlaşılarak ilerleme sağlanıp şirkete yatırım/finansman sağlanır. 
Söz konusu SAFE anlaşma hazır metinleri, çeşitli versiyonlarda 
açık kaynak olarak Y-Combinator web sitesinde paylaşılmaktadır. 
İlgili doküman indirilip, konu yatırıma özgü değerler girilip, tarih ve 
imzalar ile tamamlanabilmektedir.

Standart SAFE anlaşması ya da dokümanı olarak sunulan belge, 
girişimci ve yatırımcının yapacağı, öncelikle yatırımcı tarafından 
girişimcinin şirketine ne kadar tutarda yatırım yapılacağı konusun-
da anlaşmadır. Takiben, yapılan bu yatırım karşılığında yatırımcı-
nın şirketin ne kadar hissesini alacağına ilişkin kesin bir bedel tes-
pit edilmez. SAFE sonrası gerçekleşecek ilk sermaye finansmanı/
yatırımında (Equity Financing) tespit edilecek değere göre hisse 
değeri belli edilecek ve SAFE karşılığı tutar bu sermaye finansma-
nı turunda hisseye dönüştürülecektir. SAFE imzası aşamasında, 
girişimci ile yatırımcı ilgili sermaye finansmanında girişimin/şirke-
tin ulaşabileceği maksimum bir değerleme tavanında (Valuation 
Cap) da anlaşacaklardır. Standart SAFE’de, sonraki yatırım tutarı-
nın alt limiti ile ilgili bir belirleme de olmamaktadır. Yani, sonraki 
yatırım turunda yatırım yapılacak tutar ne olursa olsun SAFE tu-
tarı da onunla birlikte şirketin o turdaki değeri üzerinden hisseye 
dönüştürülecektir. Şirketin, yatırım öncesi (Pre-money) değeri SA-
FE’de belirtilen değerleme tavanında daha aşağıda olursa, hisse-
ye dönüşüm o değerleme değeri üzerinden yapılacaktır. Yok eğer, 
şirketin bu yatırım turunda değeri değerleme tavanından yüksek 
ise, o zaman değerleme tavanı devreye girecek ve SAFE tutarı bu 
değerleme tavanı üzerinden hisseye dönüştürülecektir. Bu son du-
rumda özellikle, SAFE yatırımcısı sonraki turdaki yatırımcıya göre 
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daha ucuz bir fiyattan hisse almış olacaktır. Bu da daha önce ya da 
erken aşamada risk alanın bir anlamda ödüllendirilmesidir. Örne-
ğin, bir yatırımcı 5 milyon TL değerleme tavanından bir SAFE alsın. 
Şirket daha sonraki bir yatırım turunda yatırımcılarla yatırım önce-
si 10 Milyon TL değerleme ile hisse satın alınması için anlaşmış ol-
sun. Bu durumda, SAFE sahibi yatırımcı beher hisse için, sermaye 
yatırım turundaki yatırımcıya göre %50 daha az bedel ödeyecektir. 
Çünkü, SAFE sahibi yatırımcının değerlemesi 10 milyon değil SA-
FE’deki değerleme tavanı olan 5 milyon TL üzerinden yapılacaktır.

Diğer ihtimal ise, sonraki sermaye yatırım turunda şirketin yatırım 
öncesi değerleme rakamı SAFE’deki değerleme tavanından düşük-
se, örneğe dönersek 4 milyon TL yatırım öncesi değerden bir ser-
maye yatırımı olacaksa, o zaman değerleme tavanının bu işlemde 
bir etkisi olmayacaktır. SAFE sahibi ile sonraki yatırımcı aynı değer-
den hisse sahibi olacaklardır.

Borç sermaye finansmanının aksine, SAFE’de yatırımcının sonraki 
bir sermaye yatırımı turu olduğunda yatırmış olduğu tutarı geri is-
teme hakkı yoktur. Sonraki yatırım turu ile birlikte yukarıda söyle-
nildiği şekilde SAFE yatırımcısının yatırımı hisseye dönüştürülecek 
ve SAFE sona ermiş olacaktır. Çünkü amaç, SAFE sahibi yatırımcı-
ların hissedarlara dönüşmesidir. Burada yeri gelmişken SAFE’in di-
ğer bir farkını da belirtmekte fayda var. SAFE’de bir vade de yoktur.  
SAFE sahibinin sözü edilen hisseleri ya da parasını almasına yol 
açacak bir sermaye yatırımı ya da bir yatırım turu olması, şirketin 
satılması ya da şirketin halka arzı ya da tasfiyesi hallerinden han-
gisi önce gerçekleşirse o ana kadar SAFE geçerli kalmaya devam 
eder. Zaman içinde bir uzatım yapılmasına ve bunun müzakere-

sine de gerek yoktur. Elbette, gerekliyse taraflarca değiştirilebilir.

Şirketin bir başkası tarafından satın alınması ya da bir başka şirket 
ile birleşmesi hallerinde, yani şirketteki kontrolün değişmesi hal-
leri de SAFE’in hisseye dönüşümü için bir nedendir. Bu hallerden 
biri olduğunda, SAFE sahibi yatırımcı, ilgili işlemdeki şirketin de-
ğerlemesine bağlı olarak ya SAFE’in değerleme tavanından hisse-
ye dönüştürülmesini talep eder ya da yatırmış olduğu parasını geri 
almayı tercih edebilir. Bu tercihlerden hangisinin SAFE sahibinin 
avantajına olduğu şirketin satın alınması ya da birleşmedeki de-
ğerine göre belli olacaktır. SAFE sahibinin hisseye dönüşüm yeri-
ne yatırmış olduğu parayı geri istemesi, bu işlemlerde şirketin de-
ğerlemesinin değerleme tavanın altında olduğu durumlarda söz 
konusu olabilecektir. Bir halka arz olması halinde ise, yine SAFE 
sahibi ya değerleme tavanından hisseye dönüşmek isteyecektir ya 
da SAFE tutarını geri talep edebilecektir.

Standart SAFE’deki temel hükümler yukarıda anlatıldığı gibidir. 
Aşağıda ise, standart SAFE’e dahil edilebilecek diğer hükümlerden 
bahsedeceğiz. 

Öncelikle sıklıkla kullanılmakta olan bir özel hüküm olarak, sonra-
ki yatırım turunda SAFE’in hisseye dönüştürülürken baz alınacak 
olan ve yeni yatırımcının beher hisse için ödeyeceği tutardan SAFE 
sahibi lehine belli oranda bir indirim (discount)’den bahsedilebilir. 
Bu indirim hükmü standart SAFE’e eklendiğinde, bu halde hem de-
ğerleme tavanı hem de indirim oranı olan bir SAFE söz konusu ola-
caktır. SAFE yatırımcısı yapılacak hesaplama sonrasında, anlaşılan 
indirim oranı (ki % 20 civarında) ya da değerleme oranından han-
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gisi kendisine daha çok hisse sağlayacaksa onu tercih edecektir.

Diğer bir ihtimal ise, indirimin olması ancak değerleme tavanının 
SAFE’den çıkarılmasıdır. Bu halde, SAFE sahibi yatırımcıya değerle-
me tavanı yerine sadece, sonraki yatırım turunda oluşacak beher 
hisse satış tutarından anlaşılan, örneğin %20 indirim ile, SAFE’in 
hisseye dönüştürüleceği kararlaştırılır.

Son olarak, değerleme tavanı ve indirimin her ikisinin de olmadığı, 
onun yerine MFN hükmünün SAFE’e dahil edilmesidir. MFN, ulus-
lararası hukukta (ticaret ve yatırım hukuku dahil) kullanılan İngiliz-
ce “Most Favoured Nation” kavramının kısaltmasıdır. Prensip, bu 
hükmün bulunduğu bir sözleşmeye taraf olan ülkelerin, bu söz-
leşme tarafı ülkelere, başka ülkelerle yapmış oldukları diğer söz-
leşmelerde daha uygun hükümler/haklar bahşetmesi halinde aynı 
hakların/hükümlerin bu MFN hükmünü içeren sözleşme tarafları-
na da uygulanabilmesini sağlamaktır. İlginçtir ki, bu hüküm ya da 
kloz yatırım finansmanında da aynen benimsenebilmektedir. Bir 
SAFE hükmü olarak MFN hükmü kabul edildiğinde, şirketin daha 
sonra yapacağı SAFE’lerdeki örneğin değerleme tavanı ve/veya in-
dirim oranlarının da bu ilk SAFE için uygulanacak olması demektir. 
Burada ülkelerin yerine tabiri caizse yatırımcılar geçmiş olacaktır. 
Aslında kloz en çok kayrılan yatırımcı (Most Favoured Investor) ya 
da en çok kayrılan SAFE yatırımcısı (Most Favoured Safe Investor) 
olarak da ifade edilebilirdi. Ancak ifade etmek gerekir ki, yeni bir 
SAFE yapılmadan önce bir sermaye yatırımı turu olduğunda, SAFE 
yatırımcısı için artık baz alınacak yeni bir SAFE olmayacağından 
yeni yatırımcı ile aynı fiyattan hisseye dönüşecek ve MFN hükmü 
uygulama alanı bulamayacaktır. Eklemeliyiz ki, hazır (template) 

SAFE formlarında bu durum için SAFE yatırımcısını korumak ama-
cıyla, sermaye yatırımında gelecek yatırımın minimum 250.000 
ABD Doları (Yaklaşık 1,5 milyon TL) olmasını aksi halde hisseye dö-
nüşüm zorunluluğunun olmadığı hüküm altına alınmıştır. Bu eşik 
SAFE yatırımcısını, suni olarak yüksek bir şirket değerlemesi ile ol-
dukça düşük tutarlı bir sermaye turunda korumak için getirilmiştir.

Yukarıda izah edilen haliyle SAFE bir çok başlangıç girişimi finans-
manında adeta bir de facto enstrüman olarak kullanılmıştır. An-
cak, Y-Combinator 4 yıldan fazla bir zaman sonra mevcut SAFE 
formatında değişikliğe gitmiştir. Yeni versiyon SAFE’de dikkati çe-
ken en önemli değişiklik, değerleme tavanının yatırım öncesi değil 
yatırım sonrası (post-money) olmasıdır. Aslında, girişimci şirketin 
yalnızca tek bir SAFE yapması halinde sonuç pek değişmeyecek-
tir. Ancak, birden çok SAFE sırasıyla yapıldığında önceki versiyona 
göre bir farklılık oluşacaktır. Örneğin, şirket 2 milyon TL’lik bir SAFE 
yapsın ve yatırım öncesi değerleme tavanı da 8 milyon TL olsun. 
Şirket aynı SAFE dokümanı ile bir yıl sonra 2 milyon TL daha ya-
tırım alsın. Yatırım öncesi (pre-money) değerleme tavanının esas 
alındığı SAFE’de şirket 8 milyon TL / yatırım sonrası için 12 milyon 
TL değerleme tavanından 4 milyon TL yatırım almış olacaktır. Ya-
tırım öncesi değerleme tavanı hesabına göre olan SAFE’de yatı-
rımcılar şirketin %33,33’üne, girişimci ise %66,66’sına sahip ola-
caklardır. Yatırım sonrası değerleme tavanının esas alındığı yeni 
versiyon SAFE’de ise, şirket esas olarak 4 milyon artan yatırım için 
10 milyon yatırım sonrası değerlemeye göre, yatırımcılar %40, gi-
rişimci ise %60 hisseye sahip olacaktır. Aradaki farkın kaynağı ise, 
yatırım sonrası değerlemenin esas alındığı yeni versiyon SAFE’de 
sonraki SAFE yatırımcıları girişimcilerin hisselerini eksiltmekte (di-
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lute) olup, bu eksiltme mevcut ya da önceki SAFE yatırımcıları için 
geçerli değildir. Sonuç olarak baktığımızda, yeni versiyon SAFE’in 
öncekine göre en önemli avantajı gerek girişimciler gerek yatırım-
cılar için, şirketin tam olarak ne kadar hissesinin satıldığını daha 
net olarak hesaplayabiliyor olmalarıdır. Şunu da ilave etmeliyiz ki, 
anlatımımızdan da görüleceği üzere, yeni versiyon SAFE bir şirkete 
birden fazla SAFE yatırımı olduğunda, önceki SAFE yatırımcılarının 
sonraki SAFE yatırımcılar tarafından eksiltmeye tabi olmaması ne-
deniyle ilk SAFE yatırımcılarının daha lehine olmaktadır. Burada 
en önemli farkı bu şekilde belirtmekle yetinelim.

Diğer bazı konularda, sermaye yatırımcılarına ya da direkt hisse-
darlara verilen bazı hakların da yeni versiyonda SAFE yatırımcısı 
için de bulunduğunu görmekteyiz. Örneğin, SAFE yatırımcılarının 
sonraki yatırımlarda hisse oranlarını korumak için ilave hisse satın 
alma hakkı verilmesi gibi. 

SAFE metinleri form olarak hazırlanmış ve normal şartlarda metin 
üzerinde bir değişiklik yapılmadan yukarıda anlatılan çeşitli form-
ların kullanılarak hızlı bir şekilde ilerlenmesi amaçlanmıştır. Bu 
nedenle, yeni versiyon SAFE’e bu anlaşmanın taraflarca modifiye 
edilmeyeceğine dair bir hüküm de konmuştur, anlaşmanın başın-
daki İngilizce S, Simple/Basit kelimesine atfen. Ancak, burada so-
nuç olarak belirtmekte fayda vardır ki, tarafların sözleşme serbes-
tisi kapsamında her zaman bu değişiklikleri yapabilme hakkı da 
bulunmaktadır. Bu haklarını kullanarak taraflar SAFE metinlerini 
değiştirdiğinde ise, artık SAFE formundan bir uzaklaşma da söz ko-
nusu olabilecektir. Ancak yine de, kanımızca, SAFE sisteminin en 
önemli unsuru olan değerleme konusunun sonraki sermaye yatırı-

mı turuna bırakılması hükümlerini içeren hisseye dönüştürülebilir 
bu tür yatırım anlaşmaları, bir çeşit SAFE olarak, yani basit ve hızlı 
anlamında işlev görebileceklerdir. Bu ise, erken aşama yatırımlar-
da, yatırımcılarla değerleme müzakerelerine girme yerine -ki ba-
zen yatırımcı bazen de girişimci aleyhine olabilir- gerekli yatırımı 
alıp işe ya da ürüne odaklanılması suretiyle erken aşama yatırım-
lar için para kadar değerli olabilecektir.

Son söz olarak, Türkiye’de SAFE metinlerinin erken aşama yatırım-
larda uygulanması mümkün olabilir. Dikkat edilmesi gereken, salt 
Amerikan hukukunda mevcut olan bazı hükümlerin Türk ticaret ve 
vergi hukuku bakımından ayrıca değerlendirilerek revize edilmesi 
de gerekebileceğidir.

Başlangıç aşama girişimlerin temel fonlama yöntemleri: 

> Öz kaynaklar (Bootstrapping)
> Sermaye finansmanı (Equity Financing)
> Gelir/Kar paylaşımı karşılığı (Revenue / Profit Share)
> Kitle fonlaması (Crowd Funding)
> Paya dönüştürülebilen finansman (Convertible Financing)

SÖZLEŞME BAZLI YATIRIM KONUK YAZAR DOÇ. DR. İLHAN YILMAZ
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En İyi 30 Küresel Startup Ekosistemi
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Kaynak:
Startup Genome  - Global Startup Ecosystem Report 2019
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Startup Genome  - Global Startup Ecosystem Report 2019

Şehir Sıra
Yıllık Bazda

Değişim

Singapur

Zürih

Cenevre

Londra

Amsterdam

Toronto

New York

San Fransico

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-3

5

1

-1

-3

-

Şehir Sıra
2017’den

Beri Değişim

Hong Kong

Stockholm

Tokyo

Sydney

Berlin

Frankfurt

Viyana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kaynak:
IFZ FinTech Study 2019

Küreselleşmeyle birlikte, internet ve hipermobilite sayesinde in-
sanların ve işletmelerin başarısının, konumdan bağımsız olacağını 
değerlendiriyor ve dünyayı büyük bir köy olarak görmeye çalışıyo-
ruz. Gerçek ise bunun tam tersi olarak cereyan etmekte, insanlar 

ve işletmeler için yerin önemi artmış ve hatta bazı lokasyonların 
ön plana çıkması durdurulamaz bir mega trend haline gelmiştir. 
Ülkeler arasında özellikle girişimler ve teknoloji firmaları için cazi-
be merkezi olmak, adeta bir yarış halini almıştır.

Ekosistem Karşılaştırmaları
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Küresel İnovasyon Endeksindeki Hareket
İlk 10 -  2019

İsrail ilk kez 
ilk 10’a girdi.

Singapur 
2018’de 
GII’nin ilk 
5’ine girdi

Hollanda 
2017’de ilk 3’e 
girdi. İsveç 
ikinci kez 
ikinci sırayı 
aldı.

İsviçre, 
2011'den beri 
her yıl GII'de
1. sırada.

Almanya 
2016’da tekrar 
ilk 10’a girdi.

2019 CH SE US NL GB FI DK SG DE IL

2018 CH NL SE GB SG US FI DK DE IE

2017 CH SE NL US GB DK SG FI DE IE

2016 CH SE GB US FI SG IE DK NL DE

2015 CH GB SE NL US FI SG IE LU DK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CH-İsviçre     GB-İngilte      SE-İsveç      NL-Hollanda      US-Amerika Birleşik Devletleri      FI-Finlandiya
SG-Singapur     IE-İrlanda      LU-Lüksemburg      DK-Danimarka      DE-Almanya      IL-İsrail

Kaynak:
Global Innovation Index 2019 ( WIPO, INSEAD, Cornell)
https://www.globalinnovationindex.org/gii-2019-report
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Ekosisteme Hızlı Bir Bakış

Türkiye, doğuyla batıyı birbirine bağlayan dinamik ve büyüyen bir 
G20 ekonomisidir. Devam eden başarılı ekonomik reformlar ve 
destek programları, startup’lar dahil olmak üzere yatırım teklifile-
rini desteklemektedir.

Genç, eğitimli bir demografik ve yüksek internet penetrasyonunun 
desteklediği modernize edici ekonomisiyle (Facebook kullanıcıla-
rı: global olarak 9., Instagram kullanıcıları: global olarak 6., Twitter 
kullanıcıları: global olarak 7., YouTube kullanıcıları: global olarak 
10.) Türkiye startuplar için cazip bir pazardır.

Türkiye, benzersiz ve güçlü piyasa temelleri tarafından destekle-
nen ana sektörler için uluslararası merkez olarak konumlandırıl-
mıştır. Şu anda Türkiye, her yıl yaklaşık 550 girişim kurmaktadır ve 
2010- 2018 yılları arasında yükselen melek ve VC fonunda 488 mil-
yon dolar ile Güneydoğu Avrupa’daki en büyük startup merkezidir.

2019 yılında başlayan bir dizi yeni yatırım fonuyla, başlangıçtaki 
yatırım seviyesinin yıllık 200 milyon dolarlık yeni seviyelere ulaş-
ması beklenmektedir. Bu da Türkiye’deki startup’ların küresel sah-
nede daha da rekabetçi olmasını sağlamıştır.

Üstelik, toplam girişim fonu bakımından Batı Avrupa’nın gerisinde 

kalırken, Türkiye son yıllarda bir dizi etkileyici çıkış sergilemiştir. 
Sadece 2018’de, her biri 250 milyon dolardan fazla üç Türk şirketi 
satın alındı. Ve bu eğilim 2019’da da devam etmekte olup, sadece 
ilk çeyrekte her biri 100 milyon dolardan fazla iki girişime yatırım 
yapılmıştır.

Kaynak: The State of Turkish Startup Ecosystem 
2019 - Türkiye Cumhuriyeti Yatırım Ofisi

Anahtar Çıkarımlar
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Türkiye'de Girişimler" ve "Türkiye Diyasporası"
Arasındaki Erken Dönem Yatırım Karşılaştırması

Erken Dönem (Türkiye'deki Girişimler)

Erken Dönem (Türkiye Diyasporası)

Sadece açıklanan özkaynak fonu turları sayılır.
Ön Tohum, Tohum, Tohum Sonrası, Seri A, B, C, D, E dahildir.

Özel Sermaye, Özkaynak Dışı, İkincil ve IPO Sonrası işlemler,
Hibeler, ICO'lar ve Dönüştürülebilir Borçlar dahil değildir.
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Türkiye diasporasından (yani satış ve 
pazarlama ekibi yurt dışındayken yazılım 
ekibini Türkiye'de barındıran girişimler) 
yurtdışındaki girişimlerin mevcut olması da 
dikkate alınırsa, ilk beş exit aşağıdaki gibidir.

Türkiye'de 2010-2018 yılları arasında en 
büyük beş satın alma aşağıdaki gibidir.
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Kaynak: The State of Turkish Startup Ecosystem 2019
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İşletme Türüne Göre Açıklanan Erken Aşama
Yatırım Tutarları 

B2B B2C B2B & B2C

2013 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.8M $
%1.6

19.1M $

0.4M $

38.6M $ 30.5M $

59M $

11.8M $ 12.5M $

24.8M $

43.2M $ 22.1M $

47.7M $

22.4M $

4.1M $
2M $

1.4M $

0.5M $

1.2M $

21.5M $ 27.5M $

62.3M $

32.2M $
0.8M $

Kaynak: startups.watch

%7

Akıbetlerine Göre Türk B2C Girişimleri

Grafik nasıl okunur: 2010'da kurulan B2C girişimlerin %47'si hala hayatta.

Ort. %73,1 (2010-2018 Yılında Hayatta/Toplam)

Çıkış Yapmış Hayatta Ölü

2010 %12 %47 %41

2015 %29%71

2017 %7%93

2018 %5%95

2011 %38%54%8

2012 %36%59%5

2013 %43%56%1

2014 %24%74%2

2016 %14%85%1

Kaynak: startups.watch
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Akıbetlerine Göre Türk B2B Girişimleri

Grafik nasıl okunur: 2010'da kurulan B2B girişimlerin %90'ı hala hayatta.

Çıkış Yapmış Hayatta Ölü

2010 %4 %90 %6

2016 %6%94

2018 %1%99

2011 %21%74%5

2012 %13%86%1

2013 %14%84%2

2014 %12%87%1

2015 %12%87%1

2017 %3%96%1

Ort. %89,1 (2010-2018 Yılında Hayatta/Toplam)

Kaynak: startups.watch
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Kimdir?

İş Bankası’nın dijital dönüşümünde önemli bir rolü üstelenen 
Maxitech’in Genel Müdürü olan Burak Arık, bu pozisyona 2016 
yılında atanmıştır. Maxitech, teknolojinin kalbinin attığı Silikon 
Vadisindeki ofisinde İş Bankası ve Türkiye’nin öncü teknoloji 
şirketi Softtech adına iş birliği fırsatları oluştururken, Türki-
ye’nin diğer öncü kurumlarının da inovasyonla global reka-
bette öne çıkmalarını sağlamak hedefiyle kurumsal inovasyon 
hizmeti vermeye başlamıştır. Maxitech’teki Genel Müdürlüğü 
öncesinde Softtech’te 10 sene boyunca İş Bankası’nın bir çok 
farklı projesinde görev almış olan, sektörde 18 yıllık deneyimi 
bulunan Burak Arık, Yüksek Bilgisayar Mühendisi olup evli ve 
iki çocuk babasıdır. 

Burak Arık
Maxitech, CEO

2020 ve Sonrasında Bütün 
Yollar Veriye Çıkıyor
Silikon Vadisi ve ABD genelinde, her çeyrekte yaptığımız düzenli 

market araştırmalarına göre, 2019 yılında özellikle Yapay Zeka, 

otonom sistemler ve uç bilişim (edge computing) alanlarında cid-

di bir hareketlilik gördük. Bu yazımızda da gördüğümüz bu tren-

din, 2020 ve sonrasına nasıl etki ettiğini anlatmaya çalıştık. 

Yapay Zekanın Gelişimi ve Sektörde Yarattığı 
Etkiler

Günümüzde teknoloji alanında çalışan neredeyse herkesin aşina 
olduğu, hatta mümkün mertebe kendisini geliştirmeye çalıştığı 
bir konu yapay zeka. Bir yandan çalışanlar acaba gelecekte işimiz-
den mi olacağız diye endişe etmeye devam ederken, bir yandan 
da teknolojinin gelişimi hız kesmiyor. Şu anda yapay zeka, şirket-
lerin kendi ekiplerini kurduğu, eğitimlerini tamamladığı, altyapı 
yatırımlarını sürdürdüğü bir konuyken, bir yandan da markete 
önce çıkıp rekabet avantajı elde etmek isteyen şirketler girişimler-
le işbirliği yapmayı sürdürüyor. Yapay zeka uygulamaları, müşteri 
destek, siber güvenlik, ödeme teknolojileri, tarım, şirket içi süreç 
ve çalışan verimliliği gibi birçok farklı alana yayılıyor. Ancak yapay 
zeka yetkinliklerinin kurum içinde kazanılması yatırım ve zaman 

AMERİKA EKOSİSTEMİ
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gerektiren bir konu. Yapay zeka algoritmalarının çalışabilmesi için 
veri mühendisleri tarafından yapılan verinin toplanması, transferi, 
kalitenin sağlanması için temizlenmesi gibi bir çok ön iş bulunu-
yor. Ardından analistler tarafından sentezlenmesi, veri bilimcilerle 
doğru model ve özelliklerin seçilip yapay zekanın çıkarım yapabilir 
hale getirilmesi önemli ölçüde iş gücü gerektiriyor. 

Şirketlerin kendi içlerinde yapay zeka çözümü geliştirmeleri olduk-
ça zorlu ve masraflı ve bu alanda uzman çalışan sayısı da talebe 
kıyasla oldukça az. Dolayısıyla bu talep açığını kapatmak için ya-
pay zeka teknolojilerini kullanıcılara servis olarak sunan girişimleri 
2020 yılında daha çok göreceğiz. Bir yandan da otomatik makine 
öğrenimi (Automated ML – AutoML) platformları ön plana çıkacak. 
Bu platformlar veri toplama, temizlik, model ve özellik seçimi gibi 
kararları yine makine öğrenmesi aracılığıyla kendisi yaparak daha 
az iş gücü gerektiriyor. Diğer bir değişle, makine öğrenmesini daha 

etkin yapacak sistemler kendi motorlarını yine yapay zeka ile ge-
liştiriyorlar. 

Bu durum sadece yapay zeka için değil, genel olarak yazılım ge-
liştirme için de geçerli. Yani dünyada yazılım geliştirmeye ve dola-
yısıyla yazılım geliştiriciye olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Yeni 
yetişen yetkin mühendis kaynakları talep karşısında yeterli olamı-
yor. Bu sebeple, yazılımları çok daha hızlı, verimli ve az iş gücü ge-
rektirecek şekilde geliştirebilmek kurumlar için önemli bir rekabet 
avantajı anlamına geliyor. Bu da “low-code platform” adını verdi-
ğimiz platformların her geçen gün sayısının artmasına sebep olu-
yor. Bu platformlar geleneksel yazılım geliştirme dillerine göre çok 
daha hızlı uygulama geliştirme imkanı sağlıyor. Diğer yandan ge-
liştirilen bu uygulamaları test etmek için gün geçtikçe yapay zeka 
destekli test aracı geliştirildiğine şahit oluyoruz. 

KONUK YAZAR BURAK ARIK
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Akıllı dijital asistanların ilk örnekleri ile Amazon Alexa, Siri ve Go-
ogle Assistant sayesinde tanışmıştık. Evet, dijital asistanlar hala 
mükemmel değiller ancak çok hızlı öğreniyorlar. Bu alanda çalı-
şan girişimlerin sayısının da artması ile birlikte, ses teknolojileri ve 
doğal dil işleme devam eden bir trend olarak karşımıza çıkıyor. Bu 
trendin bir uzantısı olarak görebileceğimiz, yapay zekanın sadece 
belli bir konu dikeyinde uzmanlaşmasının yanında, insan zekası 
gibi kavramları ve durumları algılamasına ve buna uygun tepkiler 
vermesini sağlayacak genelleştirilmiş yapay zeka konusu (Artifi-
cial General Intelligence – AGI) da Silikon Vadisi’nde çalışılan bir 
diğer konu. Bu konuda yapılan araştırmaların meyvesini 2030 yılı-
na doğru vereceğini ve AGI uygulamalarının hayatımıza daha çok 
gireceğini düşünüyoruz.

Kurumlar için bir diğer önemli konu, süreçlerin verimliliğidir. Bin-
lerce çalışanı olan, her gün yüzbinlerce operasyon gerçekleştiren 
bir şirketin sadece bir sürecinin bir adımında birkaç saniyelik iyi-
leştirme yapması toplamda ciddi miktarlarda maliyet tasarrufu 
anlamına gelmektedir. Bilindiği üzere iş süreçleri yönetimi (BPM 
– Business Process Management) araçları uzun yıllardır kullanıl-
maktadır. Ancak şirketteki tüm süreçlerin bu sistemler üzerinde 
geliştirilmesi pek mümkün değildir.

Şirketlerde sistematik şekilde araçların kullanılmadığı ya da bir-
birine entegre olmayan bir çok farklı aracın dahil olduğu süreçler 
bulunur. İşte bunlar özellikle son yıllarda robotik süreç otomasyo-
nu (RPA) araçları ile otomatik hale getirilip çalışanlar yerine “ro-
bot” adı verilen bilgisayar programları aracılıyla yapılıp ciddi ka-
zanımlar elde ediliyor. Gözlemlediğimiz bir diğer trend ise; RPA’in 

“2019 yılı blockchain’in temellerinin oturması 
yılıydı. 2020 senesinde artık kullanım senar-
yolarının önceliklendirildiği, son kullanıcıya 
değer yaratan uygulamalarla hayata geçecek 
blockchain projelerinin artacağını düşünüyo-
rum.”

Diyor ki...

Duygu Clark
Y-Combinator Yatırımcısı

AMERİKA EKOSİSTEMİ KONUK YAZAR BURAK ARIK
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kendisinden ziyade RPA‘e konu olacak süreçlerin keşfini yapabilen 
sistemlerin yükselişi. Çünkü çalışanlar gündelik hayatlarını, siste-
matik olmayan, birbirine entegrasyonu bulunmayan birçok farklı 
ekran/araç kullanarak ismi konulmamış akışlarla geçirebiliyor.  
İşte bu akışların “keşifedilmesi”, sonradan BPM ya da RPA araçla-
rında modellenmesi ile büyük verimlilik artışları sağlanıyor. Zaten 
bu araçlar üzerinde koşan süreçlerin optimize edilmesi de süreç 
madenciliği denilen araçlarla yapılıyor. Bu araçlar süreçlerin farklı 
sistemlerde bırakmış olduğu ayak izlerini takip ederek iyileştirme 
fırsatları öneriyor. 

Uç Bilişimin Gerekliliği

Verinin esas kaynaklarından birisi olan sahadaki çalışmaların da 
etkisini es geçmemek gerekiyor. Özellikle makinelerden alınan an-
lık verinin ve bu veriden çıkartılacak anlamın şirketlere katacağı 
değer yadsınamaz. 

“Bulut bilişim ile işlemci gücünün ölçeklen-
mesi, veri depolama giderlerinin ucuzlaması, 
nesnelerin interneti ve sensörlerle veri toplan-
masının artması ile dünya yeni bir teknoloji 
çağının içinde. Veri toplayan ve anlamlandı-
ran kuruluşlar rakiplerinin önünde olacak.”

Diyor ki...

Yiğit Ihlamur
Vela Partners Kurucusu
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yardımıyla yola bakmadığımız bir anda kaza tehlikesi yaratan bir 
durum oluşursa aracı durdurabilen sistemleri 2019 yılında görme-
ye başladık. Palo Alto gibi bölgelerde trafik ışıklarının direkt olarak 
sinyal yaymaya başlaması ile birlikte otonom araçlar ışığın ne za-
man hangi renk yanacağı bilgisine erişip ve karar süreçlerini daha 
kısa bir süre içerisinde tamamlayabilir hale geldiler. Restoranlarda 
konumlanan otonom robotlar garsonlara yardımcı olacak şekilde 
müşterilerle mutfak arasında getir götür işlerini yapmaya başladı-
lar. 2020 yılında da özellikle Görme Teknolojileri ve Uç Bilişim tek-
nolojileri sayesinde bu araçları ve altyapıyı sağlayan teknolojileri 
üreten girişimlerle karşılaşmaya devam edeceğiz.

Kullanışlı Blockchain Uygulamaları

Son yıllarda en çok tartışılan, şirketlerin bu teknoloji ile gerçek bir 
problemi adreslemeye çalıştığı, adının daha çok Bitcoin ve diğer 
kripto paraların altyapısı olarak anıldığı bir teknoloji Blockchain. 
Özellikle 2018 yılında yakalamış olduğu muazzam ivmeyi, prob-
lemli ICO örnekleri ile yerini ayakları daha yere basan kullanım 
senaryolarının konuşulduğu bir döneme bıraktı. Özellikle tedarik 
zinciri alanında uygulamaların yatırım almaya başladığını gördük. 
Elmas, mücevher gibi tedariği etik olarak zor olan konularda blo-
ckchain için ciddi bir potansiyel yakalandı. Blockchain’in değiştiri-
lemez yapısı, özellikle kaynağın kontrol altında tutulması gereken 
ürünlerin takibini kolaylaştırdı. Bu da tedarik zinciri gerektiren di-
ğer işletmelerde kullanılmasının önünü açtı. 

Blockchain alanında yatırım alan şirketleri incelediğimizde, 2020 
yılında ölçeklendirilme konusunda gelişmeler yaşanacağını ve 

Sahadaki araç ve cihazlardan toplanan verinin anlık işlenebilmesi, 
özellikle büyük üretim tesislerinde inanılmaz bir avantaj sağlıyor; 
ancak bu durum yüksek ölçekte hesaplama gücüne gereksinimi 
de beraberinde getiriyor. An itibari ile bulut üzerinde yapılan bu 
hesaplamalar, hem veri transferi açısından verimsiz, hem de bu-
lut hizmeti sağlayıcılar genellikle veri transferine göre fiyatlama 
yaptığından pahalıya mal oluyor. Ayrıca, işlemci gücünü bulut se-
viyesinde konumlamak kritik bir zaman kaybına da sebep oluyor. 
Örneğin; çok yüksek hızlarda üretim yapan bir fabrikanın üretim 
bandında oluşan bir anomaliyi geç tespit ettiğinizde belki de yüz-
lerce adet ürünü hatalı üretmiş oluyorsunuz. 

Bu masrafı kısmak ve olası bir anomaliye anında yanıt verebilmek 
ve önlem alabilmek için hesaplamaları ve kararları küçük parçalar 
halinde, veriyi sağlayan kaynaklara yakın bir yerde işleyip sadece 
anlamlı veriyi transfer etme yöntemi tercih edilmelidir. Bu da Uç 
Bilişim (Edge Computing) teknolojisinin 2020 yılında daha aktif bir 
varlık sergileyeceğinin bir göstergesidir.

Uç bilişimin bir diğer katkısını aynı zamanda sürücüsüz araç tekno-
lojisinde görebiliyoruz. Bir araba, kamerası aracılığı ile tespit ettiği 
bir durumu, bulut ortamında değil kendisi değerlendirebilmelidir. 
Dronelardan arabalara kadar birçok otonom aracın 2019 yılında 
gelişmeye devam ettiğini gözlemledik. Tesla araçlar San Francis-
co’da normal bir görüntü haline geldi ve sürücüsüz özellikleri şu 
anda otobanlarda kullanılabiliyor. Henüz tamamen otonom şekil-
de gidebilen araçları yollarda görmemize belki yıllar var; ancak bu 
teknolojiler, daha kısa sürede hayatımıza dokunacak teknolojilerin 
de önünü açtı. İnsanların dikkatlerini ölçen OCR tabanlı cihazlar 
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etrafında daha fazla kullanım yöntemi biriktirmeye başlayacağını 
düşünüyoruz.

Yukarıda saydığımız alanlar buz dağının sadece görünen kısmı. 
Geçtiğimiz senelerde veri toplama ve işleme konusunda çok bü-
yük ilerlemeler oldu. Uç bilişim ve 5G gibi veri toplamanın önünü 
tümden açacak teknolojilerdeki gelişmeler ve yapay zekanın de-
mokratikleşmesi sonucunda veriyi toplayabilen ve doğru işleyerek 
yararlı çıkarımlar yapabilecek kurumların önümüzdeki sene ve 
sonrasında rekabet avantajı elde edeceği aşikar gözükmektedir. 
Veri işleme konusunda bir sonraki dönem ise Kuantum Bilişim’in 
olabilir. Geleneksel bilgisayarların 0 ya da 1 olarak çalıştığını, Ku-
antum bilgisayarların ise 0 ile 1 arasındaki sonsuz sayıdaki değeri 
adresleyebildiğini düşündüğümüzde geleneksel donanımların 

kaldıramayacağı boyutlardaki verilerin hesaplanması ile ilgili iş-
lemlerinin (örneğin finans alanında portföy optimizasyonları, risk 
analizleri, yatırım stratejik kararları gibi) aynı anda yapılabilmesi 
mümkün olacak. Bizim de Maxitech olarak aktif çalışma konula-
rımızdan birisi haline getirdiğimiz Kuantum Bilişim, önümüzdeki 
5 sene içerisinde büyük verinin kuantum bilgisayarlar ve algorit-
malar ile işlenmeye başlandığını görebileceğiz. Veri ve veri ile ilgili 
yapılan çalışmalar yeni endüstriyel devrim olarak görülüyor. 2020 
yılında ve sonrasında bütün yollar veride başlayacak, veride bite-
cek ve bu veriyi kullanabilen şirketler değerlerini katlayarak artıra-
caklardır.

AMERİKA EKOSİSTEMİ KONUK YAZAR BURAK ARIK
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Çin Ekosistemi
Çin’deki girişim ekosistemine geçmeden önce, ekonomik durum 
ve internet kullanımı hakkında bilgi vermekte fayda var. Ekono-
mik büyüme 2019 ilk üç çeyreği itibariyle, ticaret savaşları ve iç 
tüketimdeki yavaşlamaya bağlı olarak %6,2 seviyesine kadar ge-
rilemekle birlikte, 2020 yılı için de beklenti, büyümenin %6’sının 
altında kalacağı yönündedir. Büyüme oranındaki yavaşlamanın 
sebeplerinden biri olarak gösterilen ABD-Çin arasındaki ticaret sa-
vaşları ve bunun bir sonucu olarak ABD’nin başta Huawei olmak 
üzere, sekiz tane daha Çinli teknoloji şirketini yaptırım listesine 
alması, 2019’da gündemde önemli yer tutan bir konuydu. Silicon 

Kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki Bilgisayar Mühendisliği bö-
lümünü 2008’de tamamlayan Onur Yavuz, aynı yıl Softtech’te 
yazılım mühendisi olarak işe başladı. Ardından aynı şirkette ya-
zılım analistliği görevini üstlenen Yavuz, 2013 yılından 2016 yılı-
na kadar Softtech Mimari Ekibi’nde takım lideri pozisyonunda 
görev aldı. 2016-2018 yılları arasında DevOps Ekibi’nde yöneti-
cilik görevi yapan Yavuz, 2018 yılından bu yana Softtech Çin’in 
Genel Müdürü olarak kariyerine devam ediyor.

Onur Yavuz
Softtech China, CEO

ÇİN VE UZAKDOĞU EKOSİSTEMİ
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Valley Bank’ın yaptığı ankete göre, her üç Çinli girişimin iki tane-
si ticaret savaşının olumsuz etkilerinden dolayı endişe ettiklerini 
dile getiriyor. Bu olumsuz gelişmelere rağmen, Çin’deki teknoloji 
yatırımları 2019 yılında da tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle Çin 
Hükümetinin belirlediği yenilikçi politikalar doğrultusunda, hem 
kamu hem de özel sektörde dijital dönüşümleri ilerletmek için 

2019 yılında teknoloji yatırımlarının 256 milyar dolar’a ulaşması 
bekleniyor. 

2019 yılı Çin İnternet Raporu verilerine göre; 1,4 milyarlık Çin nü-
fusunda, İnternet kullanıcı sayısı 829 milyon ile nüfusun %60’ına 
ulaşmış durumda (ABD’de aynı sayı 293 milyon ile nüfusun %89’u). 

ÇİN VE UZAKDOĞU EKOSİSTEMİ

Çin
ABD

ABD nüfusu 329 milyon 

Çin +57 milyon - ABD +1 milyon Çin +64 milyon - ABD +31 milyon Çin +56 milyon - ABD +14 milyon

İnternet Mobil İnternet Mobil İnternet

Çin nüfusu 1,4 milyar 

Çin'in internet penetrasyon oranı sadece %60 olmasına rağmen, gerçek ölçeği ABD'deki internet kullanıcılarının sayısının 
neredeyse üç katı anlamına geliyor. Mobil ödemelerde aradaki fark daha da geniş: Çin'de telefonlarıyla ABD’de olduğundan 
daha fazla insan ödeme yapıyor.

Bir Bakışta Çin ve ABD İnterneti

293 milyon
kullanıcı (%89)

829 milyon
kullanıcı (%60)

ABD nüfusu 329 milyon 

Çin nüfusu 1,4 milyar 

268 milyon
kullanıcı (%81)

817 milyon
kullanıcı (%58)

ABD nüfusu 329 milyon 

Çin nüfusu 1,4 milyar 

62 milyon
kullanıcı (%19)

583 milyon
kullanıcı (%42)

Kaynak CNNIC, Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ABD Nüfus Sayımı Bürosu

KONUK YAZAR ONUR YAVUZ
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Çin’de bu sayının %98’inden fazlası mobil internet kullanıcısı ol-
makla birlikte, 583 milyon kişi de ödeme aracı olarak mobil öde-
meleri kullanmakta. Rakamlar büyük olmasına rağmen mobil 
internet kullanım oranı genel nüfusun sadece %58’i iken, mobil 
ödeme kullanımı %42 seviyelerinde. Bu da Çin’in hala büyümek-
te olan bir mobil internet ve ödeme pazarı olduğunu gösteriyor. 
Zaten bir yılda 50 milyonun üzerinde kullanıcı artışı da bunun en 
büyük göstergesi.

sergilerken; girişim fonlama, ölçeklendirme ve deneyim kıstasla-
rında Pekin öne çıkıyor. Uluslararası bir ekosistem olan Şanghay 
ise, özellikle global pazara erişim ve bağlantılar konusunda ülke-
nin lideri konumunda bulunuyor. Ayrıca kadın girişimci oranı %24 
seviyelerinde olan Şanghay bu klasmanda Dünya’nın öncü üç 
ekosisteminden biri olarak yer alıyor.

Yapay Zeka ve Fintech alanlarında her iki şehir kıyasıya yarışsa da, 
özellikle TikTok’un yaratıcısı olan yapay zeka firması ByteDance’in 
başarısıyla (toplam değerleme 75 milyar dolar) bu sene üstünlüğü 
Pekin devralmış gibi görünüyor. Şanghay ise, EdTech ve oyun en-
düstrilerinde öne çıkarken; Şanghay merkezli e-eğitim platformu 
17zuoye firmasının son aldığı yatırımla 1 milyar dolar değerlemeyi 
geçmesi buna örnek olarak gösterilebilir. Endüstriyel üretim ve ro-
botik alanında ise Shenzhen hala ülkenin lokomotifi konumunda 
ve UBTech Robotics firması aldığı 820 milyon dolar yatırımla bu 
şehrin çıkardığı son örnek olarak karşımıza çıkıyor.Şehir ekosistemlerine gelirsek, Startup Genome’nin yayınladığı 

2019 Global Girişim Ekosistemi Raporu verilerine göre; başkent Pe-
kin, bir önceki rapora göre bir sıra yükselerek, üçüncü sırayı Londra 
ile paylaşırken, Şanghay ekosistemi sekizinci sıradaki yerini koru-
du. 

Yükselişini sürdüren Çin ekosistemleri arasında ise dışarıya açık 
yaklaşımı ile bilinen Hong Kong; donanım ve IOT’nin başkenti 
Shenzhen; Alibaba’nın e-ticaret üssü Hangzhou şehirleri yer alıyor.

Pekin ve Şanghay ekosistemlerinin ikisi de; girişim başarı oranı, 
yetenek havuzu, sektörel bilgi, fikri mülkiyet yaratmadaki başarı, 
yerel pazara erişim kriterlerinde tam puana yakın bir performans 

ÇİN VE UZAKDOĞU EKOSİSTEMİ KONUK YAZAR ONUR YAVUZ
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Pekin   Çin

Üçüncü Küresel Ekosistem

“Pekin’in en büyük inovasyon varlığı, önde ge-
len eğitim kaynaklarında yatıyor. Pekin’in yıl-
lık 200.000 üniversite mezunu arasında, çoğu 
startup sahnesine bir şekilde girerek bu şehri 
bugünkü gibi öncü bir inovasyon bölgesi hali-
ne getirdi.”

Diyor ki...

Jordan Zhu
Global Kuluçka Dairesi Başkanlığında 

Kıdemli Müdür

Pekin, unicorn’lar konusunda Silikon Vadisi’nden sonra dünya 
genelinde 2. sırada. Dünya çapındaki üç değerli unicorn’dan ikisi 
Pekin’den.

 Alt Sektör Gücü: Yapay Zeka, Büyük Veri ve Analitik

Pekin, Çin’in toplamının %26’sı olan 1.070 Yapay Zeka şirketine ev 
sahipliği yapıyor. Pekin merkezli Yapay Zeka unicorn’u Bytedance, 
2018’de dünyanın en büyük özel destekli startup’ı olan 75 milyar 
dolar değerinde 3 milyar dolarlık fonu kapattı. Pekin’in teknoloji 
merkezi olan Zhongguancun, 10 AI laboratuvarına ev sahipliği ya-
pıyor. Çin, Pekin’in banliyö Mentougou bölgesinde 2.1 milyar do-
larlık bir AI teknoloji parkı inşa ediyor.

 Alt Sektör Gücü: Fintech

Pekin finans sektörü, 2017 yılında kentin ekonomik faaliyetinin 
%17’sini oluşturdu. Pekin Fintech Gösteri Bölgesi 2018’de açıldı. 
Çevrimiçi bir aracı kurum olan Tiger Brokers, 2018’de 80 milyon 
dolar topladı ve unicorn statüsüne ulaştı. Baidu’nun Fintech kolu 
Du Xiaoman Financial, 2018’de 1,9 milyar dolar artarak Tianjin 
Bankası’ndan 2,89 milyar dolarlık bir kredi kullandı.

Ekosistem Aşaması: Cazibe Merkezi
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Pekin’in teknoloji merkezi Zhongguancun: 

Yaklaşık 9.000 teknoloji şirketi Baidu, Sina Corp ve Lenovo da-

hil olmak üzere bu merkeze ev diyor.

Devlet desteği: Bölgesel hükümet, teknik projelere 2,2 

milyar dolar özel sermaye getirmeyi ve startupların sermaye 

borçlanma maliyetlerini %20 düşürmek için 14,9 milyon do-

larlık kredi faiziyle ödeme yapmayı taahhüt etti.Yazılım Startup Çıktısı
Küresel Ort: 1.010

7,5k - 10k

Büyüme 
Endeksinden 
Çıkış

1 (en düşük) ila 10 (en yüksek) ölçeğinde hesaplanan

6 4 3

Büyüme 
Endeksi 
Çıktısı

Fon 
Büyüme 
Endeksi

Ekosistem Değeri
Küresel Medyan 5 milyar dolar

142 milyar dolar

Neden Pekin’e
yatırım yapmalısınız?

Startup’ınızı Pekin’e
taşımak için nedenler

İkinci Küresel Ekosistem

Yapay zeka

Dördüncü Küresel Ekosistem

Fintech

599k $
Ort: 284k $

5,9 milyar $
Ort: 837 milyon $

31,1k $
Ort: 58,3k $

Startup 
Başına Erken 
Dönem Fonu

Toplam
Erken
Aşama Fonu

Yazılım 
Mühendisi 
Maaşı
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Şanghay   Çin “Şanghay, küresel bir inovasyona, startup’la-
rın birlikte çalışmasına ve girişimcilerin ha-
yallerinin inovasyona bağlamasına yardımcı 
olan yatırım merkezlerine çok etkileyici bir ka-
rışım sunmaktadır.”

Diyor ki...

Howard Wang
Kuluçka Direktörü, Şanghay Caohejing 

İnovasyon Merkezi

 Alt Sektör Gücü: Edtech

Şanghay merkezli 1.000’den fazla Edtech şirketi var ve 2015-2017 
yılları arasında yaklaşık 1.3 milyar dolar girişim sermayesi aldılar. 
Bir mesleki eğitim startup’ı olan Retech Technology, 2017’de bir 
halka arzda 18 milyon dolar topladı, 17zuoye ise unicorn olan bir 
çevrimiçi öğrenme platformudur. 2018’de Temasek Holdings’in 
önderliğinde E Serisi fonlamada 250 milyon dolar toplamıştır. K-12 
dersi veren bir şirket olan Zhangmen, Ocak 2019’da China Media 
Capital ve CICC Alpha’dan E Serisi finansmanda 350 milyon dolar 
topladı.

 Alt Sektör Gücü: Oyun

Çin, küresel gelirin %25’ini ve dünyanın en büyük mobil oyun pa-
zarını oluşturuyor. Şanghay’ın oyun endüstrisinin 2020’ye kadar 15 
milyar dolardan fazlaya ulaşması bekleniyor. Şanghay, EA, Ubisoft 
ve Virturos gibi endüstri devleri için bir uydu olan 130’dan fazla 
oyun startup’ına ev sahipliği yapıyor. Ek olarak, Şanghay, Sony, Xi-
aomi ve HTC gibi dev oyuncularının katılımı da dahil olmak üzere, 
340.000’den fazla katılımcının bulunduğu Asya’nın en büyük oyun 
fuarı ChinaJoy’a ev sahipliği yapıyor.

Ekosistem Aşaması: Cazibe Merkezi

Sekizinci Küresel Ekosistem
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Bol fon: Şanghay’ın risk sermayesi ağı, yaklaşık 5.000 me-

lek yatırımcı ve birliği içermektedir. 970 milyon $ ‘lık Şanghay 

bilim ve teknoloji inovasyon yatırımcısı vardır.

Ar-Ge yatırımı: Çin’in Silikon Vadisi olarak da adlandı-

rılan Zhangjiang Hi-Tech Park’ın 400’den fazla Ar-Ge kurumu 

vardır.
Yazılım Startup Çıktısı

Küresel Ort: 1.010

3k - 4k

Büyüme 
Endeksinden 
Çıkış

1 (en düşük) ila 10 (en yüksek) ölçeğinde hesaplanan

9 5 3

Büyüme 
Endeksi 
Çıktısı

Fon 
Büyüme 
Endeksi

Ekosistem Değeri
Küresel Medyan 5 milyar dolar

52 milyar dolar

Neden Şanghay’a
yatırım yapmalısınız?

Startup’ınızı Şanghay’a
taşımak için nedenler

İkinci Küresel Ekosistem

Oyun sektörü

Beşinci Küresel Ekosistem

Edtech

513k $
Ort: 284k $

2 milyar $
Ort: 837 milyon $

26,5k $
Ort: 58,3k $

Startup 
Başına Erken 
Dönem Fonu

Toplam
Erken
Aşama Fonu

Yazılım 
Mühendisi 
Maaşı
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En İyi Çin İnternet Oyuncuları

Tencent Holdings

Şirket CEO Seçilmiş Yatırımcılar Listesi Piyasa Değeri /
Değerlemesi (milyar $)

Pony MA IDG Capital, Lippo Group, Naspers, PCCW 418

Alibaba Group Daniel ZHANG DST Global, GGV Capital, Goldman Sachs, 
SoBank, Temasek Holdings 416

Ant Financial Eric JING Alibaba Group, NSSF, CDIB, CCB International 150

Toutiao (Bytedance) ZHANG Yiming
Sequoia Capital China, SIG Asia Investments, Sina 

Weibo, Sobank Group
75

Didi Chuxing CHENG Wei Matrix Partners, Tiger Global Management, Sobank Corp. 56

Meituan-Dianping WANG Xing Alibaba Group, General Atlantic, Hillhouse Capital Group, 
Northern Light Venture Capital, Sequoia Capital China 45

JD.com Richard LIU
DST Global, Google, Sequoia Capital China, 

Tiger Global Management, Walmart 40

Baidu Robin LI DFJ, Google, ePlanet Capital, Peninsula Capital, Integrity Partners 39

Lufax Gregory D GIBB CICC, COFCO, Arbor Ventures, BlackPine Private Equity 39

NetEase DING Lei SoBank Capital 34

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Xiaomi LEI Jun
DST Global, Goldman Sachs, JP Morgan Chase & Co., 

Morgan Stanley, Temasek Holdings 30

Pinduoduo Colin HUANG IDG Capital, Sequoia Capital, Tencent Holdings,
Gaorong Capital, Lightspeed Capital

23

Tencent Music PANG Kar Shun Spotify 23

WeBank GU Min Tencent Holdings 21

Ctrip Jane SUN IDG Capital, SAIF Partners, Capital Today, SIIC Investment 19

Kuaishou SU Hua Tencent Holdings 18

Cainiao Logistics Daniel ZHANG GIC, Khazanah Nasional, Temasek Holdings 15

JD Digits CHEN Qiangsheng JD, Sequoia Capital China, CICC, COFCO, China Taiping Insurance 15

iQiyi GONG Yu Baidu, Xiaomi, Providence Equity Partners, Sequoia Capital 13

Bitmain Technologies WANG Haichao Coatue Management, Sequoia Capital China, IDG Capital

HKG: 700

NYSE: BABA

Private

Private

Private

HKG: 3690

NASDAQ: JD

NASDAQ: BIDU

Private

NASDAQ: NTES

HKG: 1810

NASDAQ: PDD

NTSE: TME

Private

NASDAQ: CTRP

Private

Private

Private

NASDAQ: IQ

Private 12

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Kaynak Crunchbase, CBinsights, company filings, avcj, caixin, reuters, hurun. As of Jun 10, 2019
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Peki Çinli girişimlerde durum nasıl? Öncelikle Çin’in teknoloji dev-
lerinden başlayalım. Çin’in teknoloji dünyasının en büyük iki oyun-
cusu 2019 yılında da değişmedi. Dünya’da değerlemesi en yüksek 
10 şirket arasında yer alan WeChat’in yaratıcısı Tencent ($418B) ve 
E-Ticaret’in lideri Alibaba ($416B) bu yıl da interneti domine ettiler. 
Arkalarından Alibaba’nın Fintech girişimi Ant Financial ($150B), 
TikTok’un yaratıcısı ByteDance ($75B), “Çin’in Uber’i” Didi Chuxing 
($56B) geliyor.

2019 ilk üç çeyreği itibariyle; ByteDance, Megvii, Didi Chuxing, By-
ton, iFlyTek ve NIO’nun da aralarında bulunduğu, 100 milyon do-
lar ve üzeri yatırım alan toplam 114 Çinli firma bulunuyor. Halka 
arz olan firma sayısı ise şimdilik 59. Bu yıl içerisinde halka arz olan 
firmalar arasında; Twitch benzeri bir canlı yayın platformu olan 
Douyu TV, yapay zeka fintech’i 9F Group ve Starbucks’ın Çin’de-
ki en büyük rakibi Luckin Coffee öne çıkıyor. 2020 yılında halka 
arz olması beklenen firmalar ise ByteDance,  AntFinancial ve Didi 
Chuxing. Yılın en aktif girişim sermayelerinde, 2018 yılında da ol-
duğu gibi, Sequoia Capital China ve IDG Capital öne çıkıyor.

Peki 2019 yılında neler oldu? Trendler ve gele-
cek vadeden sektör/teknolojiler neler?

Super-App Trendi, Sosyal E-Ticaret ve Kısa Video Servisleri

Çin’in WeChat ve AliPay ile başlayan “Super App” (bir uygulama 

CBInsights verilerine göre Ekim 2019 itibariyle, Dünya’daki toplam 
409 adet unicorn’un (*unicorn: toplam 1 milyar dolar değerlemeyi 
geçmiş firma) 99 tanesi Çin’de yer alıyor. Dünya’daki her dört uni-
corn’dan birini barından Çin’de, 2019 yılında bu listeye giren firma 
sayısı ise 16. Aldığı 600 milyon dolar yatırımla 2019 yılında listeye 
giren Pekin merkezli yapay zeka ve robotik firması Horizon Roboti-
cs bu listede öne çıkan firmalardan biri.
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çatısı altında birçok farklı servis sağlayan alt uygulamayı toplayan 
platform) trendi, Dünya’nın kalanına da sıçradı. Facebook Mes-
senger’ın chatbot, oyun ve mobil ödeme eklentileri; Japonya’daki 
Line uygulamasının sadece bir mesajlaşma platformu iken ardın-
dan dijital cüzdan, haber yayını gibi farklı servisler sunan bir plat-
forma dönüşmesi; Endonezya’da motorsiklet çağırma uygulaması 
olarak başlayıp, şimdilerde yemek siparişinden mobil ödemeye 
kadar 18’den fazla servis sunan Go-Jek uygulaması “super-app”-
lerin sadece birkaç örneği. Tüketicilerini farklı servisleri sayesinde 
gittikçe daha iyi tanıyan ve daha özelleştirilmiş hizmetler sunan bu 
platform trendinin önümüzdeki yıllarda da artarak devam etmesi 
kaçınılmaz görünüyor.

Benzer şekilde e-ticaret endüstrisi de giderek “sosyalleşiyor”. Ali-
baba’nın e-ticaret platformu Taobao ve özellikle Çin’in kırsal ke-
simlerinde alt gelir grubuna toptan satış yapan Pinduoduo uygu-
lamalarının yaptığına benzer şekilde; Amazon “Live” ismiyle canlı 
yayınlar üzerinden ürünlerin tanıtıldığı ve anlık satışının yapıldığı 
servisini, Instagram da anlık checkout özelliğini tüketicilere tanıttı. 
Sosyal e-ticaret de Çin’in sürüklediği ve Dünya’nın kalanı tarafın-
dan takip edilen bir akım olmuş durumda.

İçerik ve kısa video alanında ise, Pekin merkezli ByteDance’in ge-
liştirdiği TikTok uygulaması, Çin’den başlayıp tüm Dünya’da bir fe-
nomen haline geldi. Snapchat ve Facebook ise, TikTok’a bu alan-
da rakip olacak hizmetleri sunmaya başladılar.

5G
Huawei’in öncülüğünde ve üç büyük Telekom operatörünün des-
teğiyle birçok şehirde (167 milyon kişiyle) pilot 5G çalışmaları baş-
lamış durumda ve yıl sonuna kadar da ülke genelinde 200.000 baz 
istasyonunun kurulumunun tamamlanması planlanıyor. Çin, 2025 
itibariyle hedefini 460 milyon kişiye kesintisiz 5G hizmeti sunmak 
olarak açıklamış durumda. 2019 yılı Çin İnternet Raporuna göre, 
Dünya’da 5G’ye geçişe hazır ülkeler sıralamasında ABD ile birincili-
ği paylaşan Çin’in bu geçiş sonrasında, akıllı şehirler, otonom araç-
lar, IOT, sağlık teknolojileri, arttırılmış gerçeklik gibi bir dizi alanda 
ve endüstride devrim yapacağını tahmin etmek güç değil. 2019 
Şanghay Otomobil Fuarı’ndaki bir sürücünün 1000 km uzaklıktaki 
Pekin şehrinde yer alan sürücüsüz aracı, 10 milisaniyelik gecikme 
ile sürebilmesi; Çinli bir doktorun 5G teknolojisi ve robotik cerrahi 
kol kullanarak, uzak lokasyonda başarılı bir operasyon gerçekleş-
tirmesi 5G’nin potansiyeli hakkında fikir verebilir.
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Yapay Zeka 
Çin yapay zekada hedefini “2030 yılında Dünya lideri olmak” ola-
rak koymuş durumda. Bunu da hem devlet politikaları, hem üni-
versite işbirlikleri hem de özel sektör girişimleri ile destekliyor. Çin 
Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın kurduğu yapay zeka inisiyatifinde; 
özel sektörün öncü oyuncuları farklı yapay zeka alanlarında uz-
manlaşmak üzere bir araya getirildi. Şimdilik beş firmadan oluşan 
bu inisiyatifte yer alan şirketler ve öncülük ettiği alanlar şu şekilde;

Baidu - Otonom Araç

 Alibaba - Akıllı Şehirler

Tencent - Tıbbi Görüntüleme

iFlyTek - Ses Tanıma

Sensetime - Yüz Tanıma Kaynak SCMP ve ChinAI

Çin'in bilim ve teknoloji bakanlığı, 2017'de Baidu, 
Alibaba, Tencent ve iFlyTek'i AI'nın çeşitli yönlerinin 
gelişimini savunan ilk şirket grubu olarak nitelendirdi; 
Sensetime ise 2018'de saflarına katıldı.

Çin 2030'a kadar Yapay Zeka'da Küresel Lider
Olma Hedefini Belirledi

Otonom Araçlar

100 otonom sürüşle ilgili işletmeye 10 
milyar yuan yatırım yapmayı taahhüt etti

Akıllı Şehirler

AI yarı iletken geliştirme planları olan, bir 
çip yan kuruluşu Pingtouge kuruldu

Tıbbi Görüntüleme

Beş anahtar hastalığa odaklandı: 
kolorektal, akciğer, meme, servikal, 
kanser ve göz

Akıllı Ses Teknolojileri

Konuşma tanıma 2018 Aralık itibariyle 
920 bin yazılımcıya sahip ve 23 lehçeyi  
kapsıyor

Yüz Tanıma

Pekin ve HK'deki Ar-Ge çalışmalarını 
tamamlayan Malezya Yapay Zeka 
araştırma parkının ortak lideri
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Geçtiğimiz beş senede yapay zeka yatırımları Çin genelinde 5 katı 
artmış durumda. Bunun en büyük örneği olarak, Dünya’da değer-
lemesi en yüksek yapay zeka şirketi olan SenseTime (7.5 milyar 
dolar) gösterilmekle birlikte; sektörde Megvii, UBTech Robotics ve 
YITU firmaları da hem aldıkları yatırımlar hem de teknolojileri ile 
ön plana çıkıyor. 

Peki yapay zekayı Çin nerede kullanıyor? Çin’de kamu güvenliği, akıllı 
şehir ve ofisler, otonom sürüş, finans, sağlık, endüstriyel üretim gibi 
neredeyse tüm sektör ve dikeylerde yapay zeka örnekleri görmeye 
başladık. Gerçek hayattan bazı örnekler vermek gerekirse;

> Shenzhen’deki Futian metro istasyonunda yüz tanıma ile ödeme

> 1000’e yakın Seven Eleven şubesinde akıllı otomatlarda yüz 

tanıma kullanılarak kasasız alışveriş deneyimi

> Çin’in 4 büyük bankasındaki akıllı ATM’lerde müşterileri yüz ta-
nıma ile doğrulayarak işlem yapma

> Ping An Good Doctor’ın telefon kulübesinde bulunan yapay 
zeka destekli klinikleri, kullanıcıların sağlıkla ilgili verileri metin ve 
ses etkileşimleri yoluyla toplayan sanal bir doktora danışması

> Alibaba’nın Hangzhou kampüsündeki Flyzoo Hotel’inde oda-
lara servis yapan robotlar, yüz tanıma ile açılan oda kapıları ve re-
sepsiyonsuz “self check-in”

> Şanghay’daki KFC dükkanlarında kiosk üzerinden sipariş ve-
rip, yüz tanıma ile ödeme

> E-Ticaret sitesi JD.com’da, müşterinin dış görünüşüne göre 

Şirket Toplam Fonlama (milyon $) Seçilmiş Yatırımcılar

SenseTime En Çok Fonlanan Çin Yapay Zeka Startup’ı

SenseTime 2,640 Alibaba Group, CICC, Qualcomm, Temasek Holdings, Tiger Global Management

Megvii 1,360 Alibaba Group, Ant Financial, Macquarie Group, Qiming Venture Partners, SK Group

UBTech Robotics 940 CreditEase, Haier, Qiming Venture Partners, Telstra Ventures, Tencent Holdings

AIWAYS 792 Mingchi Fund, Group

Horizon Robotics 700 Hillhouse Capital Group, Intel Capital, Linear Venture, SK Hynix, Vertex Ventures

9F Group 581 Cinda International Holding, IDG Capital, Ping An Ventures, SBI Investment, SIG China (SIG Asia Investments)

G7 510 Bank of China, Eastern Bell Capital, Temasek Holdings, Tencent Holdings, Total Ventures

Yitu Technology 355 Gaorong Capital, GC Capital, Sequoia Capital China, Shanghai Pudong Development Bank, ZhenFund

Mobvoi 253 Google, Sequoia Capital China, SIG China (SIG Asia Investments), Volkswagen Group, ZhenFund

Tongdun Technology 250 China Growth Capital, GGV Capital, IDG Capital, Linear Venture, Qiming Venture Partners

Kaynak Crunchbase
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kişiselleştirilmiş avatarının üç boyutu deneme odalarında kıyafet 
denediği sanal gerçeklik deneyimi

> Çin haber derleme servisi Toutiao’nun, yapay zeka algoritma-
ları ile kişiselleştirilmiş haber önerileri sunması

> Bazı ofis ve okullarda çalışan ve öğrencileri yüz tanıma tekno-
lojisi ile takibini yapma

> Havalimanlarında yüz tanıma ile yolcuları tanıyarak, bilgilen-
dirme / yönlendirme

> DeepGlint firmasının, 3D görüntü analizi ve örüntü tanıma tek-
nolojilerini kullanarak 20 yıldır aranan bir suçlunun yakalanmasını 
sağlaması

> Shenzhen merkezli Intellifusion firmasının, yüksek çözünür-
lüklü kameralar ve yapay zeka teknolojisi kullanarak trafik kuralları 
ihlal edenleri tespit etmeye başlaması

> Pekin merkezli artırılmış gerçeklik şirketi Xloong firmasının, 
polis veritabanıyla bağlantılı, gerçek zamanlı yüz, kimlik kartı ve 
araç plaka bilgilerine erişmesini sağlayan akıllı gözlük geliştirmesi

Otonom Araçlar, Blockchain

Pekin’de 123 km, Şanghay’da ise 37km uzunluğunda inşa edilen 
özel yollarda, bir süredir otonom araç test sürüşleri devam ediyor. 
Baidu’nun liderlik ettiği sektörde, Pony.ai, NIO, WeRide.ai başta 
olmak üzere toplam 48 firma rekabet ediyor. 2027 yılında otonom 
araç teknolojisine kitlesel bir geçiş planlayan Çin’de, önümüzdeki 
yıllarda bu sektörün hareketli geçeceği şüphesiz.

Blockchain trendini ise uzun bir süre sadece takip edip, araştır-
makla yetinen Çin, Merkez Bankası aracılığıyla yuan’a endeksli di-
jital para birimi üzerinde çalıştığını duyurdu ve finansal kurumların 
blockchain teknolojisi adaptosyonunu hızlandırmalarını istedi. Bu 
da 2020 ve takip eden yıllarda blockchain teknolojisinin de Çin’de 
başta ödeme olmak üzere finansal işlemlerde kullanılacağını ve 
alternatif kullanım senaryolarının çıkacağının habercisi.  

Sonuç

Çin’de yapay zeka hala en popüler ve gelecek vadeden sektör ola-
rak öne çıkıyor. Yapay zekayı; yaşam bilimleri (sağlık, biyoteknoloji, 
ilaç, medikal vb.) ve üretim & robotik endüstrisi takip ediyor. 
Araştırma sonuçlarına göre önümüzdeki 10 yıla damga vuracak 
endüstriler arasında yine yapay zeka, yaşam bilimleri ve gelecek-
te daha çok duyacağımız temiz/yeşil enerji sektörleri gösteriliyor. 
Yine şu an için erken periyotta olan ancak donanım endüstrisinde-
ki gelişmelere de bağlı olarak yükselecek alanlar arasında Quan-
tum & Edge Computing ve Flexible Display var.
 
Yazıdaki tüm örneklerden de anlaşılacağı üzere, eskiden Çin’in 
başka ülkelerden kopyaladığı örnekler söz konusuyken, teknoloji 
ve iş modellerinde yaptığı atılımlarla artık Çin, Dünya’nın geri ka-
lanının örnek aldığı öncü bir ekosistem haline gelmiş durumda. 
2020 ve takip eden yıllarda da bu benzersiz marketin yarattığı iş 
modellerinin ve teknolojilerin diğer ülkeler tarafından kendi mar-
ketlerine uyarlanmaya devam edeceğini düşünüyorum.
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Kimdir?

İletişim

Kariyerine yazılım mühendisi olarak başlamış,  sonrasın-
da kendi yazılım evini kurmuştur. Daha sonra HSBC Dijital 
Kanallar’da çalışarak Finansal Teknoloji dikeyine  geç-
miştir.  Softtech’de, İş Bankası’nın Müşteri Odaklı Dönü-
şüm, Temel Bankacılık Dönüşümü, Dijital Dönüşüm ça-
lışmalarında Mimari Danışman olarak çalışmış, ardından 
Inovasyon Direktörü olarak inovasyon ekibinin kurulması 
çalışmalarını yürüterek, inovasyon projelerini gerçekleş-
tirmiştir. Workup Girişimcilik Programı , bang. Prix Platfor-
munda mentorlük, ITÜ Big Bang 2018’de jüri üyeliği yap-
mış,  Maxis Girişim Sermayesi için teknik inceleme hizmeti 
vermiştir. Son yıllarda özellikle finansal teknolojiler, plat-
form modelleri ve Avrupa ekosistemi’ne yoğunlaşmış, gi-
rişim ve teknoloji firmaları odaklı işbirliği, yatırım ve satı-
nalma konularında danışman olarak çalışmaktadır.

https://www.linkedin.com/in/umutessen/
https://twitter.com/umutessen

Umut Esen
Softtech, Danışman – Fintech, Girişimcilik, İş Birlikleri

Avrupa Ekosistemi
Avrupa, uzun yıllar boyunca dünyanın bir numaralı ekosistemi 
olarak tartışılmaz hale gelen Silikon Vadisi’nin ve son yıllarda gi-
rişimcilikte yüksek büyüme yakalayan Çin’in gölgesinde varlığını 
sürdürmektedir. Silikon Vadisi’nin, dünya çapında yetenekleri çek-
mesi, yüksek yatırımlar ve girişimcilik ekosistemi ve bilgisiyle, As-
ya’nın ise yüksek nüfus ve büyüme trendi ile bir süre daha liderliği 
Avrupa’ya bırakması beklenmemekle birlikte, Avrupa’nın 3. büyük 
oyuncu olarak etkisini arttırarak sürdürmesi beklenmektedir. Bu-

3.Ç 4.Ç 1.Ç 1.Ç2.Ç 2.Ç3.Ç 3.Ç4.Ç

Avrupa
Ya

tır
ım

la
r (

Çe
yr

ek
)

6M$ 5.2M$

2017 2018 2019

5.9M$ 6.4M$ 6.2M$ 5.8M$
7.5M$

10.3M$ 9.6M$

Bölge Bazında Yatırımlar
Çeyrek Yatırımları

Kaynak: dealroom.com
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nunla birlikte özellikle fintech alanında olmak üzere, Avrupa’da 
hızla büyüyen bir girişimcilik ekosistemi oluşmaktadır. Yatırım sa-
yılarında bir düşüş olmakla birlikte, yatırım tutarlarındaki kuvvetli 
artış devam etmektedir. Bu eğilim İngiltere ve Almanya merkezli 

3.Ç 4.Ç 1.Ç 1.Ç2.Ç 2.Ç3.Ç 3.Ç4.Ç

Kuzey Amerika

Ya
tır

ım
la

r (
Çe

yr
ek

)

24.5M$
22M$

2017 2018 2019

28.5M$

34.1M$
37.8M$

34.1M$ 35.2M$

30.3M$ 31.9M$

Kaynak: dealroom.com

3.Ç 4.Ç 1.Ç 1.Ç2.Ç 2.Ç3.Ç 3.Ç4.Ç

Asya

Ya
tır

ım
la

r (
Çe

yr
ek

)

26.5M$
29M$

2017 2018 2019

18.8M$

41.2M$

30.5M$ 29.7M$

18.2M$
15.1M$

18.8M$

Kaynak: dealroom.com

fintech’lerin başarılı olmaya başlaması ve ek yatırımlara ulaşabil-
mesinden kaynaklanmakta ve Avrupa’daki girişim ekosisteminin 
olgunlaşmaya başladığını göstermektedir.

Kaynak: Pitchbook Georgraphy Europe

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Risk Sermayesi Anlaşma Faaliyetleri
Anlaşma Değeri (£B) Anlaşma Sayısı

1,679
2,274

2,831
3,443

4,426
5,383 5,573 5,432

5,364 5,019

2,333

KONUK YAZAR UMUT ESEN
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Avrupa ekosisteminin başarısının altında yatan temel etmenlere 
bakacak olursak;
> Avrupa bütün olarak bakıldığında kişi başına 25K Avro GSYİH 
ve 500 milyon nüfus ile dünyanın en büyük ekonomisi konumun-
da. (ref: European Commission Report)
> Avrupa ülkeleri, Afrika ve Asya’da hızla büyüyen pazarları da 
içeren, dünyadaki diğer pazarlara ulaşmak için daha iyi bir ko-
numda bulunmaktadır. Girişimlerin %55’i hemen ilk yılında ulus-
lararası başka bir ofis daha açmaktadırlar. (ref: Startup HeatMap 
Europe 2019) Uluslararası iş hacimlerine bakıldığında Avrupa’nın 
dünya geneliyle bağlantısı çok üst seviyelerde bulunmaktadır. (ref: 
European Commission Report)
> Avrupa’da bir çok ülkede girişimlere iş kurma kolaylığı sağlan-
makta ve işlerini şeffaf ve adil bir şekilde yürütebilmelerine olanak 
sağlayan bir yapı bulunmaktadır. (ref: Doing Business 2020 - World 
Bank Group Raporu)
> Avrupa Oxford, Cambridge, UCL, Imperial College London, ETH 
Zurich, Delft University of Technology gibi birçok üniversite ile tek-
noloji konusunda Amerika ve Çin ile rekabet edebilecek 3. bir eko-
sistem olarak ortaya çıkmaktadır.  (ref: World University Rankings 
2019)
> Avrupa, yeteneklere erişme ve onları çekme konusunda da bir 
cazibe merkezi olarak ön plana çıkmaktadır. AB ülkeleri kıtadaki 
dolaşım özgürlüğünden yararlanırken, aynı zamanda daha uzak-
lardan gelen yetenekleri işe alma konusunda giderek daha rahat 
kurallar kullanmaktadır. Amerika’nın son dönemde özellikle göç-
men poltikalarındaki yaklaşım değişiklikleri nedeniyle Avrupa’nın 
yetenek çekme konusunda öne çıkması beklenmektedir. 2016 yı-
lından itibaren girişimlerin yurtdışı doğumlu kurucuya sahip olma 

oranı %30 artış göstermiştir (ref: Startup HeatMap Europe 2019) 
> Avrupa kurumları özellikle sanayileşme ve finansta öncü du-
rumda önemli noktalarda bulunmakta ve teknolojik girişimler için 
iş birlikleri ve kurumsal yatırımlar için cazibe merkezi yaratmakta-
dırlar. (Pwc EuropeanPrivate Business Survey 2019)

Avrupa’da geleceğin teknolojilerini kullanmaya 
ilgi ve ülke dağılımları  

Nesnelerin interneti

Robotik

Yapay Zeka

3B baskı

Sanal gerçeklik

Arttırılmış gerçeklik

Blok zincir

Dronlar

%46

%33

%23

%21

%20

%16

%15

%9

Kaynak: PwC European Private Business Survey 2019
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Avrupa Ekosistemi Karşılaştırması

Avrupa ekosisteminin, hem en güçlü yanı hem de en zayıf yanı 
ekosistemde çok sayıda ülkenin bir araya gelmesinden kaynaklan-
maktadır. Birçok şehre, ülkeye yayılan ekosistem, global anlamda 
büyüklüğün anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte çok 
sayıda farklı lokasyonda, her bir ülkenin kendi odakları etrafında 
oluşturulmuş hızlandırıcı ve inkübasyonlardan oluşan yaygın ve 
zengin bir ekosistem oluşmuştur. Girişimler birçok noktada des-
tek bulmakta ve büyüme lokasyonu olarak Avrupa’daki 4-5 odağı 
hedeflemekte ve bir nevi seviye basamakları oluşturmaktadırlar.
 
Startup HeatMap, girişimlerin tercihlerinin araştırıldığı bir çalış-
mayla Avrupa’daki yerleşiklerin, girişimcilik açısından ne kadar 
cazibe merkezi olarak görüldüğünü değerlendirmiştir. Başta yatı-
rım olmak üzere tüm boyutlarda Londra ve Berlin iki ana merkez 
olarak ön plana çıkmaktadırlar. Brexit belirsizliği ışığında, Londra, 
Kuzey ve Baltık ülkeleri geçen seneye göre (% -19 puan) belirgin bir 
şekilde girişim desteği kaybederken, merkez ve Doğu Avrupa’daki 
girişimlerin Londra ilgisinin arttığı (% + 5 puan) ve Berlin ilgisinin 
düştüğü gözlemlenmiştir (-% 19 puan). Bu veri, Brexit’in Avrupa’yı 
bölmekte olduğunu ve girişimlerin iki farklı yol arasında seçim 
yapmak zorunda kalmaya başladıklarını göstermektedir.

Bununla birlikte Tel-Aviv, Stockholm, Paris, Barselona, Lisbon, 
Amsterdam, Talinn gibi şehirlerde oldukça aktif bir ekosistem bu-
lunmaktadır. 

İngiltere: İngiltere, dünyanın ilk 3 finans merkezinden birisi ola-

rak öne çıkan Londra’nın potansiyelini, Dünya’daki ilk Fintech 
sandbox’ının FCA tarafından kurulmasıyla birleştirerek dünyadaki 
en önemli fintech merkezlerinden birisi haline gelmiştir. 2018 yılın-
da FCA ilk global Fintech regulasyon havuzunu da devreye alarak 
regulasyonlar konusunda tüm girişimlere büyük esneklikler sun-
maktadır. 

İngiltere’de Brexit endişelerine ve belirsizliğine rağmen, girişimlere 
yapılan yatırımlar 2019 yılı boyunca da hiç bir yavaşlama emaresi 
göstermeden devam etmektedir. Yatırımlar Fintech (Greensill - Na-

%4

12

7

17

22

27

%9 %14 %34%19 %39%24 %44%29

Milan

Munich

Tallinn Lisbon

Amsterdam
Barcelona

London

Paris

Berlin

2019

2018Girişimciler tarafından tercih edilme oranı

Kaynak: Startup HeatMap Europe 2019
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Açık Bankacılığın Öte-
kit Yönetimi – 2019 3Ç 650M$, Ebury - Kobi Uluslrarası Ticaret 2019 
4Ç 840M$, Sumup - POS - 330M$ vb.) başta olmak üzere, sağlık ve 
biyoteknoloji (CMR Surgical - Robotik Ameliyat Sistemi - 2019 3Ç 
200M$, Babylon Health 2019 3Ç 550 M$ - Doktor Konsultasyon Uy-
gulaması vb.) alanlarına odaklanmaktadır. Bununla birlikte 2018 
yılında yayınlanan teknoloji raporundaki tahminlerimize para-
lel olarak, özellikle regülasyon çözümlerine (OneTrust - gizlilik ve 
uyumluluk - 2019 3Ç 200M$) olan yatırımlarda da bir artış görül-
mektedir. Örneğin; gizlilik ve uyumluluk şirketi olan OneTrust  2019 
3Ç’de 200 milyon dolar yatırım almıştır. 

İngiltere fintech dışında, eğitim teknolojileri ve pazarlama teknolo-
jilerinde de girişimlere ev sahipliği yapmaktadır.

Almanya: Almanya güçlü endüstrisi ve bankacılık sektörünün et-
kisiyle özellikle nesnelerin interneti, fintech ve B2C pazaryeri çö-
zümlerinde ön plana çıkmaktadır. Almanya 3.Çeyrek’te üst üste iki 
çeyrek negatif GSYİH büyümesi gerçekleştirerek resesyona girme 
emareleri göstermesine rağmen, girişim yatırımlarında kuvvetli 
artış devam etti. Özellikle otomotiv (otonom ve elektrikli araçlar-
daki yenilikler nedeniyle) ve bankacılık sektöründeki sıkıntılar, 
(Deutsche Bank türev piyasası riskinin aşırı artması, komisyon 
gelirlerinin azalması, PSD2 ve GAFA’nın finansta aktif rol almaya 
başlaması nedeniyle) yatırımcıların girişimlere doğru yönelmesine 
neden olmaktadır.

Almanya N26 (Yeni Nesil Bankacılık - 2019 3Ç 170M$) ve Wirecard’ın 
(Uluslararası Para Transferi - 2019 2Ç 1B$) 2019’da aldığı yatırım-
larla fintech özelinde İngiltere’yi takip etmektedir. Bununla birlikte 

özellikle Tüketici Pazaryeri Çözümlerine (FlixBus - otobüs bileti pa-
zaryeri - 2019 3Ç 500M$, Cluno -  Araç Kiralama Aboneliği - 2019 3Ç 
155M$) yapılan yatırımlar artarak devam etmektedir. Almanya özel-
likle sanayi odağındaki girişimlerle (Durr - Otomobil Fabrika Üretim 
Grişimi - 2019 3Ç 850M$) de ön plana çıkmaktadır. 

Fransa: Fransa’da girişimler SaaS (%21,4), Eğitim (%7,1 - AB orta-
lamasına göre %7,1) ve Yeşil Teknolojiler (%7,1 - %6,4 AB ortala-
masına göre) alanlarında aktif girişimlere ev sahipliği yapmaktadır. 
Birçok Fransız girişimi, tamamen B2B (%60,9) ve çoğunlukla avro 
bölgesinden (%71) gelir edecek şekilde çalışmaktadır. (ref: startup-
monitor.eu)

Bankacılık sektörünün genişliği nedeniyle Fintech konusunda da 
etkin bir pazar bulunmaktadır. Fransa’da özellikle EdtechParis’te-
ki Edtech ekosistemi, iki Edtech VC fonu, Educapital ve Brighteye 
Ventures varlığıyla desteklenmektedir. Ayrıca, EdTech Observatory 
ve EdTech Fransa gibi insiyatfiler ve endüstri kuruluşları, Fransa’da 
Edtech endüstrisini büyütmeye çalışmaktadır. 
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İsrail: İsrail özellikle yatırımlar ve exit’ler açısında ülke büyüklüğü 
ile karşılaştırıldığında önemli bir oyuncu konumundadır. Tel Aviv 
genel olarak AI girişimlerinin sayısında 3. sırada yer almaktadır. 
Google, NVidia ve Intel gibi kurumlar İsrail’de açtıkları merkezlerle 
yapay zeka yatırımları yapmaktadır. İsrail’deki girişimlerin bir uz-
manlık alanı da siber güvenlik olarak öne çıkmaktadır.  

İsveç: İsveç’teki girişimler, SaaS (%23,5) ve Yeşil Teknolojiler’e 
(%5,9) odaklanmışlardır. İsveç, medya ve yaratıcı girişimler için 
Avrupa’nın en üst sıralarında yer almaktadır (AB’de %4,6’ya kıyas-
la %13,7). Fintech alanında Klarna ile öne çıkmaktadır. E-ticaret 
taksitlendirme hizmeti sunmakta olan Klarna, 2019 3Ç’de aldığı 
460M$’lık yatırımla 5.5B$’lık değerlemeye ulaşmıştır.

Hollanda: Hollanda girişim ekosistemi, sektörel anlamda en çok 
çeşitliliği gösteren merkezlerdendir. Endüstriyel teknoloji ve Do-
nanım üretimi (%11.1) veya Hizmet Olarak Yazılım (%15.3) ve Yeşil 
Teknoloji gibi trend sektörler ve geleneksel sektörlerde girişimler 
bulunmaktadır. Hollanda çalışanlara da vergi avantajı sunmakta-
dır. Özellikle yatırım açısından göreceli küçük bir ekosistem olan 
Hollanda, Brexit belirsizliklerinden en çok faydayı görmektedir. (ref: 
startupheatmap)

İsviçre: İsviçre ekosistemi özellikle endüstriyel çözümler, IT Gü-
venlik ve Kripto teknolojileri açısından ön plana çıkmaktadır. Zü-
rih’teki Kripto Vadisi, küresel blok zincir noktalarından biri olarak 
görülmektedir. İsviçre Etherium Foundation’a da ev sahipliği yap-
maktadır.
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Litvanya: Diğer ekosistemlere göre göreceli küçük bir ekosistem 
olan Litvanya, oluşturduğu regulasyon havuzu ile özellikle fintech 
alanında öne çıkmaktadır. Hükümet tarafından Elektronik Para Li-
sansı ve Bankacılık Lisansı hizmetleri sağlanmaktadır. Litvanya’da 
tüm Avrupa’da faaliyet gösterebilecek bir bankacılık lisansı için 1M 
Avro’luk bir sermaye yatırımı ve 50 Bin dolarlık (5 Bin dolara dü-
şürülmesi beklenmektedir) bir komisyon bedeli yeterli olmaktadır. 

Estonya: Diğer ekosistemlere göre yine göreceli olarak küçük bir 
ekosistem olan Estonya, özellikle e-vatandaşlık ve Estonya Girişim 
Vizesi yapıları ile girişimlere tüm Avrupa’da faaliyet gösterebilecek 
şirketler kurabilmelerini sağlamaktadır. Estonya’da, 15 dakika gibi 
bir sürede 300 dolardan daha küçük bir rakama uzaktan şirket kur-
mak mümkündür.

Avrupa’da Fintech Hakimiyeti

Avrupa özellikle GAFA’yla rekabet edebilmek için kendi teknoloji fir-
maları ile ilerlemek yerine fintech’lerle ilerlemeyi tercih etmektedir. 
Fintech sektörü hızla büyüyerek Avrupa’da girişimciliğin lokomotif 
sektörü haline gelmiştir. Fintech sektörü’nün 2019-2025 yılları ara-
sında %23.84 CAGR ile büyüyerek bu trendi devam ettirmesi bek-
lenmektedir. (ref: Global Fintech market Size Report - Valuates)

Avrupa’da Fintech’lerin Geleceğine Dair 
Tahminler

“Challenger Bank” rüzgarı güçlenerek devam edecek.
Son yıllarda Avrupa’da Fintech’ler çok hızlı büyüme göstermiş ve 

Avrupalı fintek girişimleri, Avrupa’daki tüm teknoloji 
girişimlerinin toplamından 2 kat daha fazla değer 
yarattı.

Kaynak: Dealroom.co Healt excludes biotech. 

Value created since 2013

Sosyal medya aracılığıyla kimlik avı 

Fintek 128M£1M$ Üzerinde değerlenen çıkış (satış)

54M£

45M£

41M£

29M£

20M£

16M£

9M£

Oyun

Gıda

Taşımacılık

Müzik

Seyahat

Sağlık

Kurumsal

Yazılım %33

%20

%11

%7

%7

%4

%4

Mevcut değerlenmemiş 1M$ üzeri startup-

önemli sayıda girişim 1 milyar dolarlık eşiği aşmıştır. N26, 2019’da 
aldığı son yatırımla 3,5 milyar dolarlık değerlemeye ulaşarak diji-
tal bankacılık alanında Avrupa’da yer alan 7 unicorn’dan en büyü-
ğü olmuştur. 

“Challenger Bank”’lar Avrupa dışından da yatırımların art-
masıyla global pazara doğru yayılmaya başlayacaktır.
Monzo ve N26 Amerika pazarına girmeye başlamıştır. Revolut İn-
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Değerleme
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250-1B$

100-250M$

0-100M$

Bankacılık Ödemeler Varlık yönetimi Borç & İpotek Sigortacılık Blok zincir Yapay zeka

Ödemelerdeki büyük başarıların ardından Avrupa, bugün fintek’in tüm kilit dikey alanlarında yükselen bir yıldız.

Kaynak: dealroom.co

giltere’de e-para lisansı ve Litvanya’da bankacılık lisansı alma sü-
recini tamamlayrak, 24 farklı pazara giriş için hazırlık yapmaktadır.

Avrupa dışındaki teknoloji firmalarıyla partnerlik yapan fin-
tech’ler daha hızlı büyüme yakalayacaklardır.
Amerika ve Uzakdoğu’da finans sektörüne girişi yapan tekonolo-
ji firmalarıyla ortaklıklar gerçekleştiren Avrupa fintech’lerinin, bu 
ortaklıklardan elde edecekleri olgun yazılım teknolojilerini kendi 

regulasyon teknolojileri ile birleştirdiklerinde çok daha hızlı bir bü-
yüme yakalayabilmesini beklemekteyiz. Örneğin; Revolut’un Qui-
ckbooks ile yakın zamanda gerçekleştirdiği iş birliğinin bu kapsam-
da izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Mevcut “Challenger Bank’’lar güçlenirken, yenilerinin çık-
ması zorlaşacak, yeni fintech’ler daha çok mevcut “challen-
ger bank”lar ile işbirliğine girmeye odaklanacaklardır.
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Müşteriye direk ulaşan fintech’ler aralarında gelir paylaşımı mo-
deli ile hızlı iş birlikleri gerçekleştirerek daha gelişmiş ve komple 
hizmetler vermeye başlamışlardır. Önümüzdeki dönemde finte-
ch’lerin hem yerel regulasyonları aşması hem de daha bütünsel 
çözümler sunacak işbirlikleri gerçekleştirerek bankalardan pazar 
payı çalmaya başlamaları beklenmektedir.

Açık bankacılık çözümlerinin altyapı sorunlarının aşılması ile 
uluslararası yayılmada gerekecek olan çoklu enterasyon ihti-
yacını çözen fintech’ler güçlenecektir.
Açık Bankacılık ile birlikte müşterilerin birden fazla bankadaki 
hesaplarını aynı anda görme imkanı doğmaktadır. Gerek büyük 
bankaların hantal yapısı, gerek API’lerini açmadaki pasif agresif 
direnişleri, açık bankacılık geçişini zorlaştırmaktadır. Hesapları bir 
araya getirme, API entegrasyonlarını ve güvenlik ihtiyaçlarını karşı-
lama gibi ihtiyaçları çözen hesap birleştiriciler ve API platform fin-
tech’leri ön plana çıkacaktır.

Uluslarararası büyüme nedeniyle yerel kanunlarla uyarlana-
bilme yeteneği olan regulasyon teknolojisi firmaları ön pla-
na çıkmaya devam edecektir.
Farklı ülkelerin farklı regulasyon ihtiyaçlarını yönetmek, hızlı geniş-
leme peşinde olan fintech’leri zorlayacaktır. Müşteri tanıma, regu-
latif raporlama ve güvenlik çözümlerine odaklanmış girişimler ön 
plana çıkacaktır. 

Fintech’lere ek özellik kazandıran veya arka-ofis’te verimli-
liklerini arttıran fintech çözümleri ön plana çıkmaya başla-
yacaktır.

Basit harcama ve ödeme şirketi olarak yola başlayan fintech’lerin 
belirli bir müşteri sayısına ulaşmasıyla birlikte ek gelir yaratacak 
servis ve hizmetler oluşturma konusunda iştahı artmaya başlamış-
tır. Artan müşteri sayısı ile verimlilik ihtiyaçları daha fazla ön plana 
çıkmaya başlayacaktır. Hız peşindeki fintech’ler, bu özellikleri ken-
dileri geliştirmek yerine, diğer fintech’ler ile iş birlikleri gerçekleşti-
recektir

Aracısızlaştırma ve platform modellerine ağırlık veren finte-
ch’ler güçlenecektir.
Komisyon oranlarının hızla düştüğü finansal dünyada, aracısızlaş-
tırma ana trend haline gelecektir. Bu kapsamda özellikle finans-
man pazaryeri gibi P2P modeller ön plana çıkacaktır.

Veri ve veri güvenliğine odaklanan fintech’ler öne çıkacaktır.
Komisyon oranlarından çok, veriye ve bu veriyi farklı alanlarda kul-
lanmaya odaklanan girişimler daha başarılı olacaklardır. Veriyi an-
lamlandıran girişimler kadar, GDPR gibi veri güvenliğini sağlayan 
girişimler de ön saflarda yerlerini alacaktır.

KOBI’lere hizmet veren fintech’ler güçlenmeye devam ede-
cektir.
KOBİ sektörünün dijitalleşmesi çok daha düşük seviyelerde ol-
masına rağmen, dijitalleşme ihtiyacı hızla artmaktadır. Bireyselde 
özellikle rekabetin çok artması nedeniyle, KOBİ’lere odaklanan fin-
tech’lerin daha fazla ön plana çıkmasını beklemekteyiz.

AVRUPA EKOSİSTEMİ KONUK YAZAR UMUT ESEN
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