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Yeni  
normal  
= 
Bitmeyen  
belirsizlik

Pandemi ile ne olduğunu anlamadan geçen bir 2020 ile hayatın 
her alanında birçok gündelik süreci baştan düşünmek zorunda 
kaldık. Hastalığın ve ölümün sınırında yaşam koşullarında, herkesin 
olup bitene tepkileri farklı oldu, bunlara uyumlanmak da herkes 
için kolay olmadı. 2021 ise yeniden keşfedilmiş tekerleklere bizleri 
alıştırırken, başta şaka gibi duran 'yeni normal' kavramını da bizler 
için sıradanlaştırdı. 
Bu esnada tedarik zinciri silkelendi ve kendine geldi, bireylerin 
olduğu kadar kurumların da panik ihtiyaçları bitti, hayatın anlamı 
yine bireysel ve kurumsal olarak sorgulandı. Her şey bir zamanların 
normaline biraz yaklaşırken, her ne kadar varlığını unutmak istesek 
de dünyanın ve 21. Yüzyıl düzeninin temel şartı olan 'bitmez talep'  
karşısında çip krizi patlak verdi. Biz Türkiye olarak bir de kur krizi ile 
mücadele vermek durumunda kaldık. Dolayısıyla belirsizlikler, suret 
değiştirerek hayatımızdaki yerlerini koruyor.
Bu şartlar altında 2021 nasıl geçti, sizlere sormak istedik ve 
teknolojiye bakışımızı sorgulamak amacıyla DORInsight ile özel bir 
araştırma yaptık. 2021'i birçok alanın uzmanıyla değerlendirdiğimiz 
bu sayı, içinde bulunduğumuz seneye de ışık tutacak görüşler 
içeriyor. Keyifli okumalar...

Aytun Çelebi
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Sonsuz olasılıklar
barındıran heyecan verici
bir dünya: Metaverse 

ALTI ÇİZİLİ
Savaş Önemli
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Metaverse teknoloji dünyasında son 
haftaların en önemli gündemi. Hakkında 
konuşmayan yok gibi. Hatta geçenlerde 
denk geldiğim bir televizyon programında 
üzerine bir skeç bile yapmışlar. 
Metaverse’ün sıklıkla konuşma akçesi 
olduğu alan ise malumunuz sosyal medya. 
Genel tavır ise konuyu popüler kültüre 
nasıl çekeriz de gündem oluruz şeklinde. 
Ne işe yaradığı ya da gelecekte neleri 
değiştirebileceği üzerine yazan, çizen, 
konuşan pek az. Ama şu bir gerçek ki 
herkesin konu hakkında bir fikri var.
Bakın size şu bahsettiğim TV skecinde 
geçen metaverse tanımını aktarayım: 
“İnsanların özel araçlar ve bilgisayarlar 
kullanarak sanal bir alanda online olarak 
yaşamalarına imkan veren alternatif 
bir dünya” Hiç de fena bir tanım değil. 
Metaverse bu tanımda da anlayacağınız 
üzere insanlara gerçek dünyanın ötesinde 
yeni fırsatlar sunuyor. Asıl odağı bizim 
insanımızın aklının çalıştığı yegane yer 

olan arsa kapatmak üzerine değil. Türklerin 
metaverse’de arsa kapatma yarışına girdiği 
haberlerine belki siz de denk gelmişsinizdir.
Son zamanlarda metaverse dünyasında 
arsa yatırımları tüm dünyada çok büyük 
bir ivme kazandı.. MetaMetric Solutions 
tarafından yayınlanan güncel bir çalışmaya 
göre dört büyük Metaverse platformundaki 
arsa satışları 2021'de 501 milyon dolara 
ulaşmış durumda. Ancak gerçek şu ki bu 
evrende şu an için regüle bir piyasanın 
yanı sıra bilinçli bir alıcı ve bilinçli bir satıcı 
kitlesi yok. 

2026 yılına kadar insanlar en az bir 
saatlerini metaverse’te geçirecekler
Metaverse konusunda kısa bir süre önce 
Gartner tarafından servis edilen rapor  
aslında bu konunun neden üzerinde 
durmamız gerektiğini gözler önüne seriyor. 
Rapor 2026 yılına kadar insanların yüzde 
25’inin eğitim, iş, alışveriş, sosyal medya 
ve eğlence için metaverse’te en az bir saat 
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geçirmesini bekliyor. Aynı raporda sunulan 
metaverse dünyasında gerçekleşmesi 
beklenen şu aktiviteler aslında bu 
teknolojinin tam olarak yaygınlaşması için 
neden zamana ihtiyaç olduğunu gözler 
önüne seriyor: Dijital arazi satın alma 
ve sanal evler inşa etme, sanal alışveriş, 
sosyalleşme ve öğrenme deneyimlerine 
katılma, dijital sanat varlıkları satın alma 
gibi. Tüm bu aktivitelerin olabilmesi için 
artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, NFT, 
5G, blokzincir gibi teknolojiler gerekiyor. 
Bunlar son birkaç yıldır konuştuğumuz ve 
aslında tek başlarına hayatımızda çok 
fazla yer işgal edememiş olan teknolojiler. 
Ve hepsi şimdi metaverse dünyasında 
yeniden anlam kazanıyor. Tam bu noktada 
yeni bir metaverse tanımı yapmak 
gerekirse; “metaverse sanal gerçeklik ve 
artırılmış gerçeklik projelerinin blokzincir 
sistemi kullanılarak hayata geçirilmiş 
halidir.” Blokzincir sayesinde herkesin 
dijital varlıkları korunurken, alım satımlar 
token’lar gerçekleşiyor ve NFT sayesinde 
telif sorununun da üstesinde geliniyor. 
Bu söz konusu teknolojiler entegre 
edildiğinde tıkır tıkır işleyecek sistem 
tüm markalar ve iş ekosistemi için müthiş 
fırsatlar sunuyor. Oyun dünyası metaverse 
evreninin kapsadığı teknolojilere olan 
yakınlığı nedeniyle bu alanın öncüsü olsa 
da, son günlerde markalar dünyasının 
da metaverse’e fazlasıyla ilgili olduğunu 
görüyoruz. Dünyada özellikle perakende 
sektörü oyuncuları ve lüks moda devleri 

metaverse dünyasına ciddi yatırım 
yaparken, Türkiye’den de bu alanda kendi 
sektöründe ilk olan markaları ve işleri peşi 
sıra görmeye başladık. 

Metaverse dünyasının öncüleri olan Türk 
markaları ve ajanslar
hiWorld isimli yeni girişimcilik 
platformunun tanıtımı Türkiye’nin ilk 
metaverse basın toplantısı ile gerçekleşti. 
Tek platform üzerinden online eğitim ve 
iletişim çözümleri sunan Vedubox eğitim, 
toplantı ve etkinlikleri meta evrene 
taşıdığını duyurdu. Türkiye İş Bankası, bir 
ilke imza atarak global çevrim içi oyun 
platformu ve oyun oluşturma sistemi 
Roblox oyununa ülkemizden reklam veren 
ilk banka oldu. Türkiye’nin önde gelen 
pazarlama ve marka profesyonelleri, 
Metaverse’teki bir sanal adada 16-17 
Şubatta Pazarlama ve Marka Zirvesi'nde 
buluştu. Orka Holding Pazarlama Grup 
Başkanı Büşra Orakçıoğlu, metaverse 
mağazasını Mart 2022 döneminde açmaya 
hazırlandıklarını açıkladı. Tüm bu gelişmeler 
arasında belki de ilgi çekeni ise Türkiye’nin 
en köklü kreatif reklam ajanslarından 
Tazefikir’in geçtiğimiz günlerde metaverse 
ajansını hayata geçirmesi oldu. Mevcut 
dünyamızın sonsuz olasılık ve imkanlarla 
dijitale taşınmasına imkan veren 
metaverse konusunda tüm sektör çok 
heyecanlı. 2022’de metaverse ile ilgili ilkleri 
görmeye ve yaşamaya devam edeceğiz. 
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DÜNYADA VE 
TÜRKİYE’DE 2021 
YILININ ÖNE ÇIKAN 
DİJİTAL OLAYLARI
Pandemi sonrası aşının
yaygınlaşması ile hayatın
kısmen de olsa normale
döndüğü 2021 yılında
dünyadaki dijitalleşme
rüzgarı devam etti. Yeni
teknoloji trendleri ile
satın alma ve yatırım
haberlerinin damga
vurduğu geçtiğimiz yılın
Türkiye’de ve dünyada
öne çıkan dijital olaylarını
kronolojik sıralamayla bir
araya getirdik.
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• WhatsApp'ın kullanıcılarına sunduğu 
yeni güvenlik sözleşmesi sonrası, 
kullanıcılar kitleler halinde Rus 
menşeli Telegram uygulamasına 
yöneldi ve uygulama yaklaşık 2,2 
milyon indirme elde etti.

• Reddit başta olmak üzere farklı 
sosyal medya kanalları aracılığıyla bir 
araya gelen bir grup küçük yatırımcı, 
Wall Street devlerinin düşüşe yatırım 
yaparak batırma baskısı oluşturduğu 
GameStop hisseleri üzerinden bir 
meydan okuma başlattı.

• Uber Türkiye'nin resmi Twitter 
hesabından yapılan açıklamada, erişim 
engelinin resmen kaldırıldığı duyuruldu.

• Clubhouse ve başlattığı ses merkezli 
medyaların yükselişi 2021 yılın ilk iki 
çeyreğinin en önemli gündemi oldu. 
Davetiyeleri haftalarca karaborsa 
olan Clubhouse’ın popülaritesi çok 
uzun sürmedi. 

• Twitter, hükümet yetkililerini ve 

ALMANAK

devlet destekli medya kuruluşlarını 
etiketleme uygulamasına Türkiye’yi de 
dahil ettiğini duyurdu.

• Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay 
Dairesi'nin (NASA)’nın uzay aracı 
Perseverance, Kızıl Gezegen Mars'a iniş 
yaptı.
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• ABD'li sanatçı Beeple, Everydays: The 
First 5,000 Days adlı dijital sanat 
eserinin NFT'si 69,3 milyon dolara 
satıldı ve bu satış yaşayan bir sanatçı 
tarafından şimdiye kadar elde edilen 
en yüksek üçüncü miktar olarak tarihe 
geçti.

• Twitter, Türkiye’de temsilci atadı.
• Getir aldığı 300 milyon dolarlık yatırımla 

2,6 milyar dolar değerlemeye ulaştı ve 
Türkiye’nin unicorn’larından biri oldu.

• Kripto para platformu Thodex'in kurucusu 
Faruk Fatih Özer yaklaşık 2 milyar 
dolarlık kripto para ile yurtdışına kaçtı.

• Reuters, 15 Nisan’da internet sitesinde 
ücretli abonelik uygulamasına başladı.

• LG Electronics, zarar eden akıllı telefon 
birimini kapatma kararı aldı.

• Uzaktan müşteri edinimiyle birlikte 
Türkiye'de bankacılıkta da yeni bir dönem 
başladı.

• WhatsApp, 15 Mayıs’ta devreye sokacağını 

açıkladığı yeni gizlilik politikasını Türkiye’de 
uygulamaktan vazgeçti. 

• Ocak ayında sosyal medya 
platformlarındaki hesapları askıya 
alınan eski ABD başkanı Trump, 
kendisine özel blog açtı.

• Dream Games, 155 milyon dolarlık yatırım 
alarak 1 milyar dolar değerleme ile 
Türkiye'nin yeni unicorn'u oldu. 

• BuzzFeed News, uydu görüntülerini 
kullanarak Doğu Türkistan’da Çin’in 
Müslümanları tuttuğu gizli hapishaneleri 
açığa çıkaran haberiyle Pulitzer Ödülleri 
“Uluslararası Habercilik” kategorisinde 
ödülün sahibi oldu.

• El Salvador kabul ettiği yasa tasarısıyla 
dünyada Bitcoin'i resmi para birimi olarak 
kabul eden ilk ülke oldu.
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TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

• Sistemsel bir sorun nedeniyle 43 saat 
süreyle hizmet veremeyen Akbank, 
milyonlarca müşterisini mağdur etti.

• Şubat ayından görevinden ayrılacağını 
açıklayan Amazon'un CEO'su ve 
kurucusu Jeff Bezos, 5 Temmuz’da 
koltuğu bıraktı.

• Hepsiburada, ABD'de teknoloji 
şirketlerinin işlem gördüğü Nasdaq 
borsasında işlem görmeye başladı.

• Trendyol 1,5 milyar dolarlık yatırım 
ile değerlemesini 16,5 milyar dolara 
çıkardı ve 'Decacorn' tanımına sahip 
ilk Türk teknoloji şirketi oldu.

• Kripto para alım satım platformu 
Paribu ile yapılan ortaklık kapsamında 
düzenlenen 'Fenerbahçe token’ın fiyatı 
ilk işlem gününde rekor kırdı. 

• Tanışma ve partnerlik ağı Hornet 
aplikasyonu Apple tarafından 
Türkiye’deki App Store’dan kaldırıldı.

• Zoom’un 2021 yılı ikinci çeyrek toplam 
geliri önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 54 büyüyerek 1 milyar doları aştı.

• Galatasaray Spor Kulübü‘nün Eylül 
ayında, ‘Türkiye’nin ilk spor kulübü NFT 
koleksiyonu’ sloganıyla duyurduğu ve 1 
Ekim itibarıyla ilk serisi piyasaya çıkan 
NFT’ler, 1 dakika içerisinde tamamen 
tükendi.

• Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın kurucusu 
olduğu ABD'li uzay şirketi SpaceX'e ait 
bir roket dört yolcusuyla birlikte uzaya 
fırlatıldı.
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• Facebook, büyük bir marka 
yenilenmesine giderek kurumsal adını 
'Meta' olarak değiştirdiğini açıkladı.

• Netflix'ten gelen resmi duyuruya göre 
Squid Game, platformun şimdiye kadar 
en çok izlenen dizisi oldu. 

• Sosyal medya platformları WhatsApp, 
Instagram ve Facebook'a dünya 
genelinde erişim sorunu yaşandı. 
Facebook hisselerinde yüzde 5'i aşan 
kayıp yaşandı.

• Netflix, beş mobil oyunun tanıtımını 
yaparak video oyun sektörüne giriş yaptı.

• Twitter'ın kurucularından olan ve uzun 
zamandır şirketin CEO'su olarak görev 

yapan Jack Dorsey istifa etti.
• 193 ülke, insan haklarını teşvik etmek 

ve yapay zekâ teknolojisinin etik ve 
kapsayıcı gelişimini sağlamak için için 
yapay zekâ etiğine ilişkin ilk küresel 
anlaşmayı kabul etti. 

• İletişim teknolojisi güvenlik şirketi 
Cloudflare'e göre, TikTok, Google'un önüne 
geçerek dünyanın en popüler online 
platformu oldu.

• Türkiye'nin en büyük kripto para 
borsalarından Paribu, tasarım stüdyosu 
Sherpa’yı satın aldığını duyurdu. 

• Finanscal Times gazeteci Henry Mance 
imzalı metaverse röportajını gerçekleştirdi.
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2021 yılı tüm sektörlerden markalar için 
pandemi sonrası döneme uyum sağlama 
çabalarının pekiştiği bir yıl oldu. 
Pandemiyi nispeten en az zararla atlatan 
teknoloji markaları, yılı yeni normalin 
hayatımıza getirdiği yenilikleri ürün ve 
hizmetlerine entegre etme konusunda 
çalışarak geçirdiler. Bu konuda başarılı olan 
markalar tüketicinin beğenisini kazandı ve 
durum, satın almaya da yansıdı.
Teknoloji sektörü konusunda 2021'in 
tamamına dair diğer önemli belirleyiciler, 
küresel ölçekte yaşanan çip krizinin tedarik 
ağına yansıması ve döviz kurlarındaki 
dalgalanmanın fiyatlara etkisi oldu. Tüm 
bunların yanında uzun zamandır deneyim 
odaklı bir değişim içerisinde olan alışveriş 

olurken, 24-34 yaşındakilerin oranı yüzde 
28, 34-55 yaşındakiler %53, 45-50 
yaşındakiler ise %19 oldu. Katılımcıların 
yüzde 38'inin kadın, yüzde 62'sinin erkek 
olduğu araştırmada ortalama yaş 38 oldu 
Katılımcıların yüzde 94'ü, 2021 yılında 
teknoloji harcaması yaptıklarını belirttiler.

DORinsight Araştırma Şirketi, Digital 
Report Almanak sayısı için 24 yaş üstü 
1026 kişi ile online anket yöntemi ile 
görüşerek 2021 yılında kullanıcıların en 
başarılı bulduğu teknoloji markalarını 
belirledi. Araştırmaya katılanların yüzde 
79'u AB, yüzde 21'i C1C2 SES grubundan 

alışkanlıklarındaki yeni nesil tüketim 
dalgası teknolojide de karşılığını buldu. 
Özellikle genç tüketiciler kendi 
hayatlarındaki değerleri markalar 
dünyasından da aradılar ve bu konuda son 
derece net bir tavır sergileyerek dünyanın 
sorunlarını daha fazla dert edinen 
markaları kendilerine daha yakın hissettiler. 
Bu da tüketimlerini doğrudan etkiledi. 
Peki 2021 yılında bu tüm bu değişkenlerin 
etkisi ile şekillenen teknoloji markaları 
pazarında kullanıcılar hangi markaları 
daha fazla tercih etti? Akıllı telefondan 
TV’ye, aksesuardan dizüstü bilgisayara, 
kullanıcı gözüyle yılın en başarılı teknoloji 
markalarını Dorinsight Araştırma şirketi ile 
belirledik.

KULLANICI GÖZÜYLE 
YILIN EN BAŞARILI 
TEKNOLOJİ MARKALARI
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Teknoloji alışverişi

%6

%94

Evet Hayır

Alışveriş yapılan kanal

%68 %54

Mağazadan satın alma Online alışveriş

Teknoloji alışverişi için ortalama harcama

%8

%36

%32

%9

1000 TL ve altı

1001 - 5000 TL

5001 - 10000 TL

20001 TL ve üstü

10001 - 20000 TL %16

Teknolojik ürün sahipliği
2021 yılı itibarıyla katılımcıların en fazla 
sahip oldukları teknolojik cihaz yüzde 93 ile 
akıllı telefonlar olarak karşımıza çıktı. İkinci 
sırada yüzde 82 ile beyaz eşya, üçüncü 
sırada yüzde 78 ile küçük ev aletleri var. 

-

%93

%82

%54

%24

%42

%19

%78

%47

%19

%38

%60

Akıllı telefon

Akıllı TV

Beyaz eşya

Kişisel bakım

Küçük ev aletleri

Teknolojik aksesuar

Tablet

Ses sistemleri

Ağ teknolojileri

Dizüstü bilgisayar

Akıllı saat

Oyun bilgisayarı

%77
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Teknoloji alışverişinde öne çıkan kullanıcı 
alışkanlıkları
Katılımcıların yüzde 83’ü 2022 yılında 
sahip oldukları teknolojik ürünlerinden en 
az birini değiştirmeyi düşünüyor. Yüzde 58’i 
akıllı telefonunu değiştirmeyi düşünürken, 
yüzde 38’i dizüstü bilgisayarını, yüzde 36’sı 
ise televizyonunu değiştireceğini belirtti.
Fiyatlardaki artışın etkisini en net şekilde 
ortaya koyan grafik ise ürün değişimine 
ayrılacak bütçe oldu. Buna göre, baskın 
miktarın 5 bin - 10 bin TL arası, onu izleyen 
miktarın ise 10 bin - 20 bin TL arası 
olduğunu görüyoruz. Bu grafiğe bakarak 
2022 yılında da Türkiye'deki tüketicilerin 

Ürün değişimine ayrılacak bütçe

2022'de değiştirilmek istenen 
teknolojik ürün

%3

%58

%22

%38

%21

%5

%43

%36

%7

%3

%10

%28

1000 TL ve altı

Akıllı telefon

Akıllı saat

1001 - 5000 TL

Dizüstü bilgisayar

Ses sistemi

5001 - 10.000 TL

TV

Ağ teknolojileri

20.001 TL ve üstü

Küçük ev aletleri

10.001 - 20.000 TL

Beyaz eşya

Diğer

%22

%30

amiral gemisi cihazlara olan ilgisinin 
artan fiyatlara karşın ciddi bir düşüş 
yaşamayacağını söylemek mümkün.

Teknoloji alışverişinde online platformların 
lideri Hepsiburada
Teknoloji alışverişini online kanallardan 
yaptığını belirtenlerin yüzde 65’i 
Hepsiburada’dan alışveriş yaptığını ifade 
etti. Hepsiburada’yı sırasıyla yüzde 49 
ile Trendyol ve yüzde 30 ile ise N11 izledi. 
Faaliyetlerini diğer markalara kıyasla daha 
kısa süredir sürdüren Amazon ise yüzde 
25 ile dördüncü sırada yer aldı. Perakende 
mağazacılık hizmeti veren Teknosa, Media 
Markt ve Vatan Bilgisayar ise listenin orta 
sıralarında yer aldı.
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Teknoloji sektörünün en başarılı markaları
2021 yılında TV’den akıllı telefona farklı 
kategorilerde kullanıcılar tarafından “en 
başarılı” olarak değerlendiren markalara 
bakalım.

Ürün, destek ve pazarlamada liderlik 
koltuğuna Samsung oturdu
Kullanıcıların kategori bağımsız en 
başarılı marka olarak seçtikleri Samsung 
ayrıca satış sonrası destek ve pazarlama 
faaliyetleri açısından da en iyi olarak 
değerlendirildi. 

Tercih edilen online alışveriş platformları En iyi teknoloji markaları

%22 %5

%4 %2

%65 %17

%2

%2

%2

%1

%2

%2

%2

%20

%49 %13

%30 %11

%14 %4

%21 %4

%11 %3

%24 %5

Hepsiburada Samsung

GittiGidiyor Media Markt

Trendyol Apple

Media Markt Trendyol

N11 Xiaomi

Vatan Bilgisayar Huawei

Teknosa Hepsiburada

Diğer iPhone

Vestel

Amazon

Oppo

Arçelik

Vatan Bilgisayar

LG

Dyson

Diğer

Amazon Türkiye Teknosa

Sahibinden Trendyol

%25 %6
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Satış sonrası destek konusunda en iyi markalar

Telefon ve akıllı saatte Apple, bilgisayarda 
Lenovo ve Monster lider oldu
Araştırmaya göre tablet bilgisayar 
kategorisinde en çok tercih edilen markalar 
Samsung ve Apple olarak öne çıkıyor. Akıllı 
telefonlarda ve akıllı saatlerde ise en çok 
tercih edilen marka Apple.

Akıllı TV kategorisinde de lider Samsung 
olurken, bilgisayarın en iyileri Lenovo ve 
Monster oldu. Araştırmaya göre oyun 
bilgisayarı kategorisinde lider Monster 
olurken, genel olarak dizüstü bilgisayar 
kategorisinde kullanıcılar tarafından en 
çok tercih edilen marka Lenovo oldu.

Pazarlama faaliyetlerinde en iyi markalar
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En iyi tablet markası En iyi akıllı saat markası

%37 %30

%37 %23

%1 %1

%1 %1

%11 %22

%3 %3

%2 %3

Samsung Apple

Casper Amazfit

iPad Xiaomi

Alcatel Alcatel

Huawei Samsung

Diğer Diğer

Xiaomi Honor

Lenowo Huawei%7 %19

En iyi akıllı telefon markası

En iyi akıllı TV markası

%37

%45

%28

%29

%18

%8

%4

%7

%1

%1

%1

%1

%1

%1

%1

Apple

Samsung

General Mobile

Beko

Samsung

LG

Casper

Grundig

Xiaomi

Philips

Realme

Diğer

Oppo

Vestel

Huawei

Sony

Diğer

%8

%8
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En iyi oyun bilgisayarı markası

%45

%15

%5

%3

%9

%9

%6

Monster

Huawei

Asus

Acer

Apple

Diğer

HP

Lenovo %9

En iyi dizüstü bilgisayar markası

En iyi ses sistemi markası

%18

%30

%18

%17

%16

%15

%8

%10

%8

%7

%7

%4

%5

%2

%2

%2

Lenovo

JBL

Casper

Logitech
HP

Harman Kardon

Monster

Panasonic
MacBook

Sony

Acer

Pioneer

Huawei

LG

Asus

Philips

Dell

Diğer

%14

%11

Teknolojik aksesuarlarda lider açık ara 
Logitech
Ses sitemlerinde en çok tercih edilen marka 
JBL olurken, ağ teknolojilerinde en çok tercih 
edilen TP-Link oldu. Küçük ev aletlerinde 
ise en çok tercih edilen marka Philips olarak 
karşımıza geldi. Philips aynı zamanda kişisel 
bakım ve sağlık kategorisinde de birinciliği 
kimseye bırakmazken, teknolojik aksesuar 
kategorisinde zirve açık ara Logitech’in oldu. 
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En iyi ağ ürünleri markası

%45

%26

%23

%1

TP-Link

Zyxel

Asus

Diğer

Keenetic %4

En iyi küçük ev aletleri markası

En iyi teknolojik aksesuar markası

En iyi kişisel bakım ürünleri markası

%25

%31

%39

%22

%20

%26

%21

%18

%12

%6

%5

%5

%5

%3

%4

%3

%2

%3

%2

%2

%1

%2

%2

%3

Philips

Logitech

Philips

Braun

Anker

Fakir

Tefal

Philips

Braun

Homend

SteelSeries

Rowenta

Arzum

Sony

Dyson

Electrolux

HyperX

Remington

Korkmaz

Monster

Arzum

Fakir

Microsoft

Oral-B

Arnica

Babyliss

Diğer

%10

%15

%7





24 // DIGITALREPORT.COM.TR

ALMANAK

Yenilikçi ürünlerimizle 
sektöre yön vermeye devam 
edeceğiz

Birol Sülük, 
Logitech Türkiye ve Orta Asya Bölgesi 
Pazarlama Müdürü

2021 yılı bizim açımızdan ektiklerimizi 
biçtiğimiz, farklı hedef kitlelere ulaşmak 
için yeni yöntemler geliştirdiğimiz ve 
de dijital yatırımlarımızı artırdığımız bir 
yıl oldu. Trendleri yakından takip eden 
bir firma olarak yıllardır “her yerden 
çalışma” ekosistemine odaklandık ve 
2021 yılı boyunca benzer bakış açısı 
ile hem bireysel kullanıcıları hem de 
şirketleri optimum seviyede fayda 
sağlayacak ürünlerimiz ile buluşturduk. 
Öncesinde ürünlerimize kategori odaklı 
bakarken şimdi kullanıcılarımızın istekleri 
ve ihtiyaçları doğrultusunda stratejiler 
geliştiriyoruz. Artık kullanıcıların 
kişiliklerini, yaşam stillerini, mesleklerini 
de göz önünde bulunduruyoruz. 
Dolayısıyla işimizi kullanıcıdan yola 
çıkarak hazırladığımız müşteri gruplarını 
baz alarak yönetiyoruz. 
Kullanıcılarımıza kişiselleştirebilecekleri, 
kendilerini yansıtabilecekleri 
ürünler sunuyoruz. Yazılımcılar ve 
mühendisler için performanslarını 
maksimum seviyeye taşıyan ürünler, 
profesyonel tasarımcılar için alandan 
tasarruf edecekleri ve işlerini hızlıca 
halledebilecekleri ürünler, uzun saatlerini 

masa başında geçiren meslek grupları 
için ergonomik ürünler, sessizliğe ihtiyaç 
duyanlar için sessiz, renkli çalışma alanı 
sevenler için renkli, hareket hâlinde 
çalışmayı sevenler için mobil ürünler 
sunuyoruz.
Logitech’in her zaman olduğu gibi 
2022'de de hedefi; bireysel ve kurumsal 
kullanıcıların, dijital dünyada sorunsuz, 
verimli çalışmalar yapması ve kullandıkları 
ürünlerle maksimum performansı elde 
etmesini sağlamak. Bunun gerçekleşmesi 
için bir yandan olgunlaşmış kategoriler 
olarak değerlendirebileceğimiz mouse, 
klavye, web kamerası ve kulaklık gibi 
kategorilerde sürekli yenilikler sunuyor, 
diğer yandan da yeni projeler ve 
ürünler geliştiriyoruz. Kullanıcıların çok 
beğendiği, mümkünse yanından bir an 
bile ayırmayacağı ve her zaman tavsiye 
edebileceği tasarım harikası ürünler 
için çalışmaya devam ediyoruz. İnovatif 
ürünlerimiz de her zaman olduğu gibi 
sektöre yön vermeye devam edecek.
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2022’de online alışveriş 
ekonomiye can suyu olmaya 
devam edecek

Ender Özgün, 
Hepsiburada CMO’su

E-ticaret açısından bakarsak 2021 
genel anlamda tüketici alışkanlık ve 
beklentilerinde önemli değişimlerin 
sürdüğü, bunun sonucu olarak teknolojik 
gelişmeler ve dijital dönüşümün ivme 
kazanmaya devam ettiği bir yıl oldu. 
Son yıllarda online alışverişlerde 
tüketicilerde ana beklentiler olarak 
şekillenen hızlı teslimat, online sorun 
çözebilme ve uygun fiyat arayışları 
2021 boyunca önceliklerini korudu. 
Yaşanan bu değişimin odağında yer 
alan Hepsiburada olarak, Türkiye’de 
ticaretin dijitalleşmesine öncülük 
etme vizyonumuz ve sorumlu marka 
anlayışımızla çalışmayı sürdürdük. 
Müşterilerimizin beklentilerine, hızlı, 
kaliteli ve güvenli çözümlerle yanıt 
verdik. Tüm aksiyonlarımızla 2021’de 
Toplam Satış Hacmi, Aktif Satıcı Sayısı, 
Aktif Müşteri Tabanı, Sipariş Sıklığı gibi 
sektör için kritik tüm göstergelerde 
güçlü büyümemizi sürdürdük. Müşteri 
ilişkilerinde sadakati ölçeklendirmede 
kullanılan ve gelir büyümesiyle doğrusal 
ilişkisi bulunan bağımsız Net Tavsiye 
Skoru (NPS) ölçümlerinde sektör 
lideri olarak 3. çeyrekte çok önemli bir 
başarıya imza attık.

2022 ve takip eden önümüzdeki dönemde 
gerek işletmeler gerekse tüketiciler 
bazında online alışveriş ve e-ticarete 
ilginin, eğilimin katlanarak artacağını 
ve ekonomiye can suyu olmaya devam 
edeceğini düşünüyoruz. Şu anda tüm 
hızı ve gücüyle yaşadığımız dijital 
dönüşümün önümüzdeki dönemde de 
geleceği şekillendirmeyi sürdüreceğini 
söyleyebiliriz. Tüketiciler açısından 
online alışverişlerde karar alma ve seçim 
yapmayı kolaylaştıran içerik ve özelliklerin, 
taksitli alışveriş veya online tüketici 
kredisi alabilme gibi kolaylıkların ve mobil 
deneyimdeki yeniliklerin gerek Türkiye’de 
gerekse dünya genelinde e-ticarete yön 
vereceği kanısındayız.



26 // DIGITALREPORT.COM.TR

ALMANAK

2022 yılında önceliğimiz 
yenilikçi ürünlerimizi, 
kullanıcılarımıza daha 
yakından tanıtmak olacak

Emre Hantaloğlu, 
Lenovo Türkiye Genel Müdürü

Lenovo Türkiye olarak Digital Report 
dergisi ve Dorinsight Araştırma şirketi 
tarafından gerçekleştirilen araştırmada 
“Yılın en çok tercih edilen dizüstü 
bilgisayar markası” olmaktan büyük 
onur duyduk. Lenovo, globaldeki güçlü 
performansını sürdürürken, 2021'in 
dördüncü çeyreğini de yine birinci sırada 
yüksek bir pazar payı ile kapamayı ve 
2020'de olduğu gibi 2021 yılını da Türkiye 

PC pazarının lideri olarak tamamlamayı 
bekliyor. Araştırmanın sonuçlarında, 
Lenovo’nun, inovasyona bağlılığıyla herkes 
için daha akıllı teknoloji sağlamak gibi 
cesur bir vizyonla hareket etmesinin 
rolünün büyük olduğunu düşünüyoruz. 2022 
yılında da Lenovo’nun akıllı teknolojileri 
barındıran, birçok ihtiyaca cevap veren en 
yenilikçi ürünlerini, kullanıcılarımıza daha 
yakından tanıtmak önceliğimiz olacak. 

Türkiye’de oyun bilgisayarı 
denilince akla gelen ilk 
markayız

İlhan Yılmaz, 
Monster Notebook CEO’su

Digital Report ve Dorinsight tarafından 
gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına 
göre oyun bilgisayarı kategorisinde 
2021'in en çok tercih edilen markası 
Monster Notebook’u seçen tüm 
katılımcılara teşekkür ederiz. Koşulsuz 
müşteri memnuniyeti stratejimiz 
doğrultusunda tüm kullanıcılarımıza en 
iyi deneyimi sunmak üzerine çalışıyoruz 
ve çabalarımızın takdir görüyor olması 
bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. 

Kullanıcılarımıza olan desteğimiz hem satış 
sürecinde hem de satış sonrasında uzun 
yıllar devam ediyor. Sektörün öncülerinden 
“Ömür Boyu Ücretsiz Bakım Garantisi ve 
benzeri uygulamalar ile oluşturduğumuz 
kullanıcı odaklılığımız sayesinde hem 
Türkiye’de oyun bilgisayarı denilince 
akla gelen ilk markayız hem de tüketici 
araştırmalarına göre oyuncu bilgisayarı 
markaları arasında müşteri memnuniyet 
skoru en yüksek bilgisayar firmasıyız. 

-----------------------------------------------------------------------------
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Sigortam.
net’in 
etrafında 
güçlü bir dijital 
ekosistem 
kurmak 
istiyoruz
Bora Uludüz
Sigortam.net CEO’su

Sigortam.net olarak sigortayı 
daha basit, anlaşılır ve 
erişilebilir hale getirme 
hedefimiz ve müşteri odaklılık 
vizyonumuz doğrultusunda 
teknoloji yatırımlarımızı 
sürdürmeye devam edeceğiz.

Biz Sigortam.net olarak, kurulduğumuz 
günden bu yana teknolojiyi ve insan 
tecrübemizi bir araya getirerek, en iyi 
müşteri deneyimini sunmaya odaklanan 
bir şirketiz. “Müşterinin Şampiyonu” olma 
vizyonumuzla Ağustos ayında kasko ve 
trafik sigortasında QR ile hızlı teklif dönemini 
başlatan yeniliğimizi müşterilerimizin 
hizmetine sunduk. Bu hizmetimizde, 
araçlarına kasko ve trafik sigortası 

yaptırmak isteyen araç sahipleri, ruhsatlarında 
yer alan bilgileri tek tek doldurmak yerine, 
QR kodu akıllı telefonları ile okutarak, gerekli 
bilgileri otomatik olarak doldurabiliyorlar. Bu 
sayede araç sahipleri, sigorta teklifi almak için 
gerekli tüm bilgileri eksiksiz olarak doldurarak 
daha az zaman harcıyorlar.

Müşterilerimizin %15’i QR uygulamasından 
yararlandı 
QR ile hızlı teklif fonksiyonumuzdan bugüne 
kadar müşterilerimizin yaklaşık %15’i 
faydalandı. Bu oranın ilerleyen dönemlerde 
daha da artacağını düşünüyoruz. Hem 
uygulamamıza gösterilen bu ilgi hem de 
yeniliğimizin kısa sürede değerli bir ödülle 
taçlandırılması, bizi daha iyisini yapmak 
konusunda cesaretlendiriyor. Radarımızda olan 
bir diğer nokta ise Sigortam.net’in etrafında 
güçlü bir dijital ekosistem kurmak. Bu konuda, 
kendi alanlarında lider oyuncularla iş birlikleri 
yaparak müşterilerimize sunduğumuz değer 
önerisini güçlendirmek istiyoruz.

ALMANAK



QRQR hızıyla sigorta teklifi almak için 
hemen Sigortam.netʼe girin, aracınızın

ruhsatındaki QR kodu okutun!

Sigortam.net 
teklifleri QR hızında!

444 24 00 
www.sigortam.net
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Sosyal medyada 2021 yılı 
böyle geçti

Funda Güleç Yalçın
Gazeteci

Almanak hazırlamayı ve okumayı çok severim. Geçmişi 
bilmeden günün tadını çıkaramayacağımı ve geleceğe 

hazırlanamayacağımın kuruntusunu hep içimde 
taşırım. Siz de benim gibi düşünüyor olabilirsiniz. 

Şimdi gelin, 2022 yılının ilk günlerinde tatlı bir nostalji 
yaşayalım, 2021 yılında sosyal medyada öne çıkan 
ve geçtiğimiz yılı özetleyen konu başlıklarını hızlıca 

hatırlayalım. 

ALMANAK
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• Twitter, sesli sohbetler özelliğini 
destekleyecek Breaker uygulamasını 
satın aldı.

• Facebook; işletmelerin, markaların, 
ünlü kişilerin, ortak bir hedef için 
emek verenlerin ve kuruluşların 
hedef kitlelerine erişmesini sağlayan 
“İşletme Sayfaları” özelliğini yeniledi. 

• WhatsApp’ın kullanıcı sözleşmesi 
dayatması gündeme oturdu.

• Twitch 2020 yılında izlenme sayısının 
%90 oranında arttığını açıkladı.

• YouTube “Hashtag” kullanımı 
konusunda yeniliğe gitti.

• YouTube videolar üzerinden doğrudan 
satış satış yapılmasını sağlayacak 
yeni özelliğini test etmeye başladı.

• Facebook ve LinkedIn, Sosyal Medya 
Yasası kapsamında ülkemize temsilci 
atayacağını açıkladı.

• Sosyal Medya Yasası kapsamında 
ülkemize temsilci atamayan Twitter ve 
Pinterest’e reklam yasağı geldi.

• LinkedIn, yorum görünürlüğü belirleme 
ve yorumu sessize alma özelliklerini 
kullanıma sundu.

• Twitter, haber bülteni hazırlayıp 
yayımlamaya imkan tanıyan Revue 
girişimini satın aldı.

• Sesli sohbet uygulaması ClubHouse’ın 
güvenlik açıkları gündeme oturdu. 
Uygulamayı ilk engelleyen ülke Çin 
oldu. 

• Sosyal Medya Yasası kapsamında 
ülkemize temsilci atamayan Twitter’ın 
bant genişliğinin daraltılacağı 
açıklandı.

• YouTube’lara geçmiş beş yıla yönelik 
vergi soruşturması açıldı.

• Twitter, yayıncılara yönelik özelliği 
Revue’yu kullanma sundu. 

• Avrupa Tüketiciler Birliği, TikTok 
hakkında inceleme talebinde bulundu.

• Twitter'ın, TikTok benzeri bir uygulama 
olan ShareChat'i satın almak için 
görüşmelere başladı. 

• YouTube ebeveyn denetimini artıran 
yeni özelliklerini duyurdu.

• Instagram, yeme bozukluğuna sahip 
kullanıcılar için platforma yeni 
kaynaklar ekledi.

• Facebook, Facebook Messenger için 
istenmeyen mesajların kontrolüne özel 
yeniliklerini duyurdu.

OCAK ŞUBAT 
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• Instagram, TikTok'un Duet özelliğiyle 
benzerlikler taşıyan Reels için 
hazırlanan Remix özelliği kullanıma 
sunuldu. 

• YouTube, yetişkinlere özel 
içeriklerinden arındırılmış YouTube 
Kids’i ülkemizde de kullanıma sundu.

• Twitter tarafından satın alınan 
Periscope kapatıldı. Periscope yerine 
Twitter Live özelliği devreye girdi.

• 533 milyon Facebook kullanıcı 
verisinin sızdırıldığı açıklandı. 
Güvenlik ihlalinde 19.638.820 Türk 
profil yer aldı. 

• Facebook, Clubhouse ve Instagram 
Live benzeri bir platform olan Hotline'ı 
duyurdu.

• YouTube, içerik üreticilere yönelik 
reklam kurallarında değişikliğe gitti ve 
hafif küfürlü içeriklere izin vereceğini 
açıkladı.

• Instagram Reels üzerinden reklam 
özelliğini test ettiğini duyurdu.

• Facebook ve Spotify, Facebook 
uygulamasında müzik dinlemeyi 
sağlayacak yeni özellikler sunmak için 
iş birliğine gitti.

• LinkedIn'de 500 milyon kullanıcıya ait 
bilgilerin çalındığı bilgisi doğrulandı.

• Twitter kendi özgün emojilerini 
kullandığı Twemoji özelliğini 
kullanıcılarına sundu.

• Facebook, rap parçaları 
oluşturulmasına imkân tanıyan Bars 
uygulamasını duyurdu.

• Instagram, dört kişiye kadar 
konuşmacının birlikte canlı yayın 
yapmasını mümkün kılan Instagram 
Canlı Odalar özelliğini kullanıma 
sundu.

• Twitter'ın Clubhouse'a rakip olacak 
hizmeti Spaces’in lansmanını yaptı.

• WhatsApp, fotoğrafların kendi 
kendine kaybolmasını sağlayan bir 
özellik üzerinde çalıştığını duyurdu.

• Jack Dorsey'in Twitter'ın ilk tweet'i 
olma özelliğini taşıyan tweeti, Sina 
Estavi tarafından 2,9 milyon dolara 
satın alındı. 

• Facebook, içerik üreticilerinin 
hikayelere ekleyerek para 
kazanmasını mümkün kılacak 
çıkartma şeklindeki reklamlar 
üzerinde çalıştığını açıkladı.  

• Google'ın TikTok benzeri yeni 
uygulaması Threadit yayınlandı.

NİSANMART  

ALMANAK
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• Twitter sesli sohbet odası Twitter 
Spaces’i kullanıma sundu. 

• YouTube, video başlıklarını ve 
açıklamalarını otomatik olarak 
çevirecek bir sistem planladığını 
duyurdu. 

• Facebook, kullanıcılarının yerel 
toplulukla etkileşim halinde olmasını 
mümkün kılan “Neighborhoods” 
özelliğini test etmeye başladı.

• Twitter, kullanıcılarına reklamsız 
okuma deneyimi sunan Scroll 
girişimini satın aldı.

• YouTube, YouTube Shorts servisi için 
içerik oluşturuculara toplam 100 
milyon dolar ödeyeceğini açıkladı. 

• Instagram, profesyonel hesaplara özel 
geliştirilen Reels ve Canlı videolar için 
istatistik özelliğini açıkladı.

• Twitter fenomenlere Spaces odaları 
üzerinden kazanç sağlama imkanı 
verecek biletli Spaces odalarını 
duyurdu.

• Facebook ve Instagram’a beğeni 
gizleme özelliği geldi.

• Twitter, yeni ve paralı özelliği Blue 
için test çalışmalarına başladığını 
duyurdu.

• Facebook, online alışverişleri, fiziksel 
alışverişlere en yakın hale getirmeyi 
amaçladığı “Alışveriş için Livestream” 
özelliğini başlattı.

• Facebook F8 konferansında, 
Facebook, Messenger ve 
Instagram'daki video görüşmelerine 
daha fazla AR efekti ekleyeceğini 
açıkladı.

• TikTok, yaptığı güncelleme ile 
kullanıcıların biyometrik yüz ve 
parmak izi bilgilerini toplayacağını 
açıkladı.

• Instagram Reels üzerinden reklam 
özelliğini kullanıma sundu. 

• Rakipleri artan Clubhouse, podcast 
platformu TED ile ortaklığa gittiğini 
açıkladı.

• Instagram, insanların hesaplarını güvenli 
tutmalarına yardımcı olacak yeni bir 
özellik olan Güvenlik Kontrolü özelliğini 
hayata geçirdiğini duyurdu.

• Mark Zuckerberg, yatırımcılarla 
yaptığı çevrimiçi bir görüşmede 
Facebook'u, gerçeğe yakın sanal bir 
dünya (metaverse) sunan bir şirkete 
dönüştürmek istediğini açıkladı.

       kullanıma sundu.

MAYIS HAZİRAN - TEMMUZ - AĞUSTOS  
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• WhatsApp, iOS'tan Android'e geçen 
kullanıcılar için sohbet taşıma 
özelliğini kullanıma sundu.

• Twitter, süper takip özelliğini başlattı 
ve abonelik ücretlerini duyurdu.

• WhatsApp, kullanıcıları işletmelere 
daha kolay ulaştıracak yeni bir özelliği 
test etmeye başladı.

• Instagram, IGTV ve akıştaki videoların 
Instagram Video formatı altında 
birleştiğini duyurdu.

• Twitter, kullanıcıların bağlantı 
kurmak, paylaşmak ve önemsedikleri 
tartışmalara yakından bakmak 
gibi işlemleri kolaylaştıran Twitter 
Topluluklar özelliğini devreye aldı. 

• Facebook, KOBİ’lerin dijital 
dönüşümünü desteklemek amacıyla 
Türkiye’de ilk kez bir küresel pilot 
program başlattığını duyurdu.

• LinkedIn sanal etkinlikler için 
kullanıcıların ücret alabilecekleri ve 
kazanç sağlayabilecekleri yeni bir 
özellik üzerinde çalıştığını duyurdu.

• Twitter, Twitch’teki “Bağış” özelliğine 
benzeyen yeni bahşiş sitemi Tips’i 
başlattı.

• Çocuklara yönelik Instagram Kids 
uygulaması üzerinde çalışmalar 
yürüten Facebook, eleştiriler üzerine 
projenin ertelenmesine karar verdi.

EYLÜL 

• Bir milyar kullanıcıya ulaşan TikTok, 
yeni reklam ürünlerni ve pazarlama 
ekipleri için ölçümleme araçlarını 
duyurdu.

• Clubhouse'un yeni "Replays" özelliği 
ile bir odada gerçekleşen oturumlar 
kayıt altına alınabilir hale geldi.

• Instagram, IGTV ve normal akışta 
yer alan videoları “Instagram Video” 
çatısı altında birleştirme kararı aldı.

• Snapchat, kullanıma sunduğu 
Spotlight Challenges özelliği ile içerik 
üreticilerine yeni bir gelir modeli 
sağlamaya başladı.

• Facebook; Canlı Ses Odaları, podcast 
ve kısa biçimli ses formatlarını 
uygulama üzerinden tek yerde 
birleştirildi.

• Mark Zuckerberg, Facebook Connect 
Konferansı’nda yeni şirket vizyonunu 
ve yeni çatı markası Meta’yı tanıttı. 

• Twitter, Clubhouse rakibi sesli sohbet 
hizmeti Spaces’i genel kullanıma 
sundu.

• YouTube, video içerik üretimini teşvik 
etmek amacıyla hayata geçirdiği 
YouTube Shorts Fonu’nu Türkiye’de de 
kullanacağını açıkladı.

• Instagram, Reels videolarının süresinin 
60 saniyeye kadar çıkarmayı mümkün 
kılan güncellemesini duyurdu.

EKİM  

ALMANAK
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• Instagram, Japonya ve Endonezya’da 
test ettiği 'Sen de Ekle' özelliğini genel 
kullanıma sundu.

• WhastApp, grup içinde grup yaratmayı 
mümkün kılan “Topluluklar” özelliğini test 
etmeye başladı.

• Kripto ödemeleri, NFT araçları ve 
merkeziyetsiz sosyal ağ çalışmalarına 
hız veren Twitter, yeni bir kripto ekibi 
kuracağını açıkladı. 

• Instagram, Reels’e TikTok tarzı ses 
efektleri ve yazıyı sese çevirme 
özelliklerini ekledi.

• YouTube, videolarda beğenmeme 
sayılarını gizleyeceğini ve istatistiklerin 
yalnızca videoyu yükleyen kullanıcılar 
tarafından görüntülenmesine izin 
verileceğini duyurdu.

• Twitch’te yaşanan kara para aklama 
olayları çığ gibi büyüdü. Kapsamı 
genişleyen konu meclise taşındı.

• Instagram aralarında Türkiye’nin de 
bulunduğu üç ülkede “Akışta Müzik” 
özelliğini test etmeye başladı.

• WhatsApp mesajlara tepki özelliği 
(beğeni, kalp, kahkaha, şaşırmış, üzgün ve 
teşekkür emojileri) getireceğini açıkladı. 

• Twitter'in kurucularından Jack Dorsey, 
Twitter üzerinden yaptığı bir açıklama ile 
CEO'luktan istifasını açıkladı. Yeni CEO 
Parag Agrawal oldu.

• YouTube, Türkiye'nin 2021 yılındaki en 
popüler videoları ve içerik üreticilerini 
paylaştı.

 YouTube Türkiye’nin en popüler üç 
videosu aşağıdaki gibi sıralandı; 

 1. Dünyanın “En Soğuk” Şehrine 
Yolculuk -71°C / Ruhi Çenet Medya

 2. Camdaki Kız | 1. Bölüm / Camdaki 
Kız

 3. Yeni Sevgilim Şakası *kışkırtma* / 
Enes Batur

• Instagram bağlantı çıkartmasını 
güncellendi. Yeni güncelleme ile 
çıkartmanın üzerinde gözükecek olan 
metin değiştirebilir hale geldi.

• TikTok 2021 yılının bitişini kutlamak, 
Türkiye ve dünyadan dikkat çeken 
trendleri, olayları, videoları ve 
yaratıcıları ön plana çıkarmak için 
“TikTok’ta Bu Yıl: 2021” raporunu 
açıkladı.

• Twitter, 2021 yılının Türkiye’de en çok 
konuşulan isimlerini, hashtag’lerini ve 
Tweetlerini açıkladı. 

 Açıklanan rakamlara göre; Türkiye’de 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Twitter’da en çok konuşulan 
ve Tweetlerde en çok bahsedilen isim 
oldu. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı izledi. 

KASIM  ARALIK
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23’üncü 
kez ihracat 
şampiyonu 
olduk

Vestel olarak istikrarlı başarı 
grafiğimizi sürdürdüğümüz, 
ülke ekonomimize değer 
kattığımız, dünya kaynaklarını 
koruyan yaklaşımla yeniliklere 
imza attığımız bir yılı daha 
geride bıraktık.

Hızlı bir başlangıç yaptığımız 2021'de 23. 
kez sektörümüzün ihracat şampiyonu 
olmanın gururunu yaşadık. Satış 
gelirlerimizin %70’ten fazlası ihracattan 
geldi. 9 aylık dönemde büyümemizi 
sürdürerek, ciromuz 23 milyar TL oldu ve 
geçtiğimiz yılın aynı döneminde oranla 
%53 artış gösterdi. Avrupa'da en büyük ilk 
3 TV üreticisi ve 5 beyaz eşya üreticisinden 
biri konumumuzu koruduk. 

Uluslararası iş birlikleriyle rekabet 
gücümüzü artırıyoruz
Küresel pazarda rekabet gücümüzü 
artıracak hamleleri devam ettirerek pek 
çok önemli iş birliğine imza attık. 2021 

yılına girmeden hemen önce İngiltere beyaz 
eşya pazarının önemli oyuncularından 
Crosslee PLC şirketinin Hostess ve White 
Knight ticari markalarının Avrupa'daki isim, 
üretim, fikri mülkiyet, alan adları ile satış 
hak ve yetkilerini satın aldık. 2021’in ikinci 
çeyreğinde ise Güney Koreli teknoloji devi 
Daewoo ile lisans anlaşması imzaladık. 
Posco International’ın sahibi olduğu Daewoo 
markalı TV ve beyaz eşyaların üretimi için 
10 yıllık bir lisans anlaşmasını kapsayan 
bu önemli gelişme Avrupa’daki Pazar 
payımıza katkı sunarken, Rusya ve Türki 
Cumhuriyetler’e yönelik satışlarımıza da 
ivme kazandırdı. 

Elektrikli araçlar için batarya yatırımları 
yapıyoruz
Halihazırda tüm dünyaya elektrikli araç 
şarj cihazı ihracatına devam ederken, 
dünyanın en büyük enerji şirketlerinden 
biri olan Iberdrola ile Kasım 2020’de E.ON 
ile ise Ağustos 2021’de anlaşma imzaladık. 
Elektrikli araç kullanımı her geçen gün 
artan Almanya’da evlerde ve yollar üzerinde 

Turan Erdoğan
Vestel CEO’su
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konumlandırılacak 28 bin elektrikli araç 
şarj noktasında kullanılacak EVC’leri biz 
üretiyoruz. 

Dijital dönüşümde sona yaklaşıyoruz
2016'da başladığımız, otomasyonda 
varılacak son noktayı ifade eden karanlık 
fabrika uygulamalarını bugün genişletip 
yaygınlaştırıyoruz. Dijital dönüşümümüzü 
yüzde 90 oranında tamamladık. Üretim, ürün 
ve hizmet ayırt etmeksizin tüm süreçlerimizin 
merkezinde dijitalleşme yer alıyor.

2021 yılında da En İyi Ar-Ge Merkezi seçildik
Her yıl ciromuzun %2’sini Ar-Ge'ye 
ayırıyoruz. 335 milyon TL’yi aşan Ar-Ge 
bütçemizle ülkemizde en çok Ar-Ge 
harcaması yapan 10 şirketten biriyiz. T.C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
verilen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-
Ge Merkezleri Ödülleri’nde bu yıl da kendi 
sektörümüzde En İyi Ar-Ge Merkezi ödülünün 

sahibi olduk. 

Yeni nesil girişimlere destek veriyoruz
Amazon, Google, Innit gibi teknoloji 
şirketleriyle iş birliklerimiz sayesinde akıllı 
ürünlerin tüketiciyle buluşmasını sağlıyoruz. 
Sağlık teknolojisine ilişkin Vestel Ventures 
bünyesindeki start-up’larla projeler 
geliştirmeye devam ediyoruz. Bunun en güzel 
örneği; Vestel Beyaz Eşya ekipleriyle solunum 
destek cihazı üreten portföy yatırımımız 
Medicraft'ın ürettikleri ventilatör cihazı. 

2022’de odağımız dünyayı iyileştirmek
2022’de de ürünlerimizle, ürettiğimiz 
teknolojiyle insanların hayatını 
kolaylaştırmaya, daha konforlu hale 
getirmeye, dünya kaynakları üzerindeki 
baskının etkilerini azaltmaya ve dünyayı 
daha iyi bir yer yapmaya odaklanacağız. Bu 
yolda Ar-Ge vizyonumuz ve sürdürülebilirlik 
ilkelerimiz yol göstericimiz olacak. 
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Asana, Trello, Teamgantt gibi benzerlerinin 
farklı iyi özelliklerini içinde barındıran ve 
kullanım kolaylığı ile ön plana çıkan Monday, 
özellikle tasarım ve yazılım ekiplerinin birlikte 
çalıştığı projelerde, proje yönetiminde işlerin 
ekipler arası aktarımı ve takibi açısından 
çok başarılı. En önemli özelliklerini sıralamak 
gerekirse:
• Arayüz tasarımı, bir bakışta bir proje 

altındaki işlerin durumunu, işleyişte 
hangi adımda olduğunu, mevcutta kimin 
ne üzerinde çalıştığını hızlıca görmeye 
olanak sağlıyor.

• Takım içinde iş yükü dağılımını filtre 
özelliği üzerinden görmek çok kolay. 
Kimler iş yoğunluğundan tükenmişlik 
sendromunun eşiğinde bir bakışta 
görülüp müdahale edilebiliyor.

• İşler bazında tüm iletişimin, dosya 

2021'in kullanıcı 
deneyimi açısından en 

başarılı platformları
Yıl boyunca Digital Report için UX analizleri yapan 

kullanıcı deneyimi ajansı Userspots’un deneyimli ekibi 
bu sayımıza özel olarak 10 kategoride 2021'in kullanıcı 
deneyimi açısından en başarılı platformlarını belirledi.

Proje Yönetimi Monday

takibinin uygulama üzerinde tutulması 
çok büyük kolaylık ve geçmişe dönük veri 
depolama için çok faydalı.

• Çok kolay ve kullanıcı dostu bir “kural 
seti” yazma özelliği bulunuyor. Uyarılar, 
işlerin ekipler arası aktarımı belirlenen 
kurala göre otomatize edilebiliyor.

ALMANAK
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Binance App, çıkışından itibaren altı ay 
gibi kısa bir sürede kripto ticaretinde 
dünyanın en büyük borsası haline gelen ve 
sektöründeki en yenilikçi platformlardan 
birisi. Böyle bir uygulamada görmeyi 
istediğimiz ilk şey olan hızlı işlem yapma 
beklentisini önce mobil yaklaşımıyla oldukça 
iyi karşılıyor. Genel kullanım kolaylığı, kripto 
dünyasını tek bir uygulamada ekosistem 
halinde barındırması ve çok dilli platform 
erişilebilirliği sunması da öne çıkan 
özelliklerinden.
Kripto dünyasına yeni girenlere ve daha 
ileri düzeyde işlem yapan kullanıcılara tek 
bir uygulamada basit ve gelişmiş ticaret 
özellikleri sunması tercih edilmesini sağlayan 
en büyük nedenlerden biri. Kullanıcıların farklı 
ihtiyaçlarıma göre basitlik ve hız ön planda 
tutulurken, daha geniş bir kripto ürün ve 
hizmet portföyüne sorunsuz erişim sunularak 
mevcut varlıklarını emir otomasyonları, 
likidite havuzları, vadeli işlemler ve krediler 
gibi zengin trade araçlarıyla genişletmek 
isteyenlere yönelik arayüzler de sunuluyor. 

Uygulama aynı zamanda eşler arası ticaret 
platformuyla birlikte (P2P) Alipay, WeChat 
Pay gibi ödeme seçeneklerini destekleyen bir 
altyapıya sahip. Entegre ödeme sistemlerinin 
yanında çoğu Super App’te olan yerleşik 
ödeme seçeneği de mevcut (Binance Pay).
Onboarding sürecinde bir finans 
uygulamasında yadırgamayacağımız 
karmaşıklığı tooltip’ler ile hafifletmeye 
çalışıyor. Pazaryerine yönlendiren alışık 
olmadığımız “drag gesture” hareketi gibi. 
Yalnızca girişimciler için tasarlanmış 
launchpad tarzı araçların bulunduğu 
pazaryeri, profesyoneller için sıcaklık 
haritasını kabartan noktalardan biri. Kullanıcı 
kitlesini olabildiğince geniş tutmaya 
çabalayan Binance App, dashboard 
arayüzünü kişiselleştirme imkanı da sunuyor.

Kripto Para Binance

Dijital Müzik Platformu Spotify/Blender 

Spotify, hem müzik hem de podcast yayınları 
ile ilgi odağımızda olan uygulamalardan biri. 
Yıl sonlarında tüm kullanıcılara dinleyici ve 
sanatçılarının yıllık müzik deneyimlerinin 
kullanım verisiyle ilgili kartları sunmaya 
başlamasının ardından; sosyal medya 
platformları paylaşımlarında da adından 
daha sık söz ettirmeye başladı. 
2021’de ise bu yılın başarılı deneyimleri 
arasında örnek olarak gördüğümüz Spotify 
Blender hizmeti ile ilgileri üzerinde topladı. 
Daha önce Family Mix gibi sadece premium 
kullanıcılarına özel ortak çalma listesi hizmeti 
sunan Spotify bu sene tüm kullanıcıların 

ALMANAK
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Online Perakende Getir/Çarşı

kullanabileceği Blender özelliği ile karşımızda. 
Blender özelliği ile yine müzik ve paylaşım 
kavramlarını odağında tutarak iki kullanıcının 
en sevdikleri şarkılardan oluşan ortak bir 
çalma listesi oluşturuyor ve ikikullanıcının da 
kitaplığına bu listeyi yerleştiriyor. 
Blend oluşturmak için seçtiğimiz arkadaşımızı 
oluşturduğumuz link ile herhangi bir sosyal 
medya platformundan davet edebiliyoruz. 
Ve sonunda karşılaştırma sonucu ortak 
sanatçılarımızı, ayrıştığımız müzik türlerini 
inceleyerek iki arkadaşın ortak müzik listesine 
ulaşıyoruz. Ortak listede hangi parçanın hangi 
arkadaştan geldiğini de okuyabilme fırsatımız 
var ve işin bir diğer güzel yanı liste düzenli 
olarak güncelleniyor. Kullanıcılar “blend” 
oluşturduğu arkadaşı ile müzik zevkinin ne 
oranda eşleştiği bilgisine de sahip olabiliyor. 

Son yıllarda -özellikle pandeminin hayatımıza 
girmesiyle- hizmet sektörün ile ilgili 
beklentilerimizi önemli derecede şekillendiren 
Getir, 2021’de Getir Çarşı’yı duyurdu. Peki 
Getir, Getir Çarşı ile nasıl bu senenin deneyim 
odağında oluyor?

• Esneklik: Kullanıcıyı kendi bünyesindeki 
marka ve ürünlere zorlamak yerine 
mahallede bulunan manav, kasap, petshop 
gibi farklı işletmeleri de bünyesine katarak 
geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

• Bilinirlik: Kullanıcıları alışkın oldukları, 
güvendikleri işletmelerden koparmadan 
dijital ve hızlı alışveriş dünyasına mahalle 
esnaflarını da dahil ediyor.

• Kültürel Değerler: Kendi içinde kurye 
hizmeti de sağlayan büyük işletmelere 
yönelmemiz sonucu zarar gören, kendi 
kurye sistemi olmayan küçük işletmeleri 

ALMANAK
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Sosyal Medya TikTok

TikTok'un kullanıcılarda bu kadar bağımlılık 
yaratmasının ve gitgide daha da 
popülerleşmesinin altında iyi bir UX stratejisi 
yatıyor. Çoğu sosyal medya uygulamasının 
aksine TikTok'a giriş yapan ve akışa düşen 
kullanıcı, yorucu bir karar verme aşaması ile 
karşılaşmıyor. Diğer uygulamalar kullanıcıya, 
öne çıkan hikayeleri izleme, detaylı içeriği 
kaydırarak inceleme gibi kararlar aldırırken 
TikTok, kullanıcının dikkatini dağıtacak tüm 
unsurları yok ederek içeriği gösteriyor. Tam 
ekran modu ile kısa videolar vermek ve gelen 
kullanıcıyı içeriği izlemeye zorlamak aslında 
alınan büyük bir risk. Ancak bu riski alıp başarılı 
olmalarını sağlayan geçerli sebepler var.
• TikTok tasarımcıları, Hick yasasını baz 

alarak, kullanıcıya çok seçenek sunmanın, 
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de bünyesine dahil edip, kurye seçeneği 
sunarak denkleme dahil ediyor ve 
değerlerimizi koruduğunu hissettiriyor.

• Minimalizm: Her hizmet için ayrı 
uygulamalar kullandığımız, telefonlarımızın 
uygulama çöplüğüne döndüğü zamanlarda 
birçok hizmeti aynı çatı altında toplayarak 
bir Super App olma yolunda ilerliyor.

seçim yapılmasını zorlaştıracağını biliyorlar. 
Bu seçim sürecinin en hızlı versiyonunu da 
kullanıcıyı karşılayan akışlarda mevcut 
tüm seçenekleri aynı anda vermeden 
başarıyorlar. Kullanıcı her akışta tek bir 
fonksiyon veya aksiyona odaklanarak 
ilerliyor. Örneğin; kayıt işlemi doğum tarihi, 
telefon veya e-posta onayı ile çok hızlı 
gerçekleşiyor. Kayıt işlemi küçük adımlara 
bölünerek kullanıcıya sunuluyor ve böylece 
daha kolay algılanıyor. 

• Kullanıcılar tarafından kabul edilmiş ve 
benimsenmiş bazı etkileşimler olduğunu 
gözden kaçırmamak gerekir. (Beğeni için iki 
kez tıklamak, bir sonraki gönderi için yukarı 
kaydırma, anasayfada sağa kaydırarak 
akış değiştirmek vb) TikTok, kullanıcılarını 
tutarlılık sağlayarak alışık oldukları doğal 
bir akışa sokuyor. Kullanıcı uygulamayı ne 
kadar kolay kullanırsa, uygulamaya o kadar 
bağlanıyor.

• Paylaşılan içeriklerde ilgili ana eylemler 
(Takip et, Beğen, Paylaş vb) başparmak 
erişimine göre en kolay aksiyon alınacak 
şekilde konumlandırılmıştır.

• Gönderi paylaşım aşamaları kendi içinde 
birçok ses, filtre, zamanlayıcı, açıklama 
alanı ve efektler gibi fonksiyonlar barındırır. 
TikTok bu aşamayı büyük kırmızı kayıt 
butonu ve fonksiyonları açık göstermesi 
ile basit bir halde sunuyor. Gönderileri 
zenginleştirmek için kullanıcıya ayrıca 
''templates'' seçeneği verip, tasarımda 
basitlikten yararlanarak hızlı sonuç 
sağlıyor.
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ekranlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. 
Günlük bir meditasyon planı oluşturup 
adım adım ilerleyebilmeniz ise üstüne 
fazla düşünmeden meditasyonu günlük 
hayatınıza kolay bir şekilde dahil 
edebilmenizi sağlıyor. 

• Sıcak renkli animasyonların sizinle 
beraber nefes alıp vermesi, bir egzersizi 
tamamladığınızda illüstrasyon karakterlerin 
size gülümsemeleri gibi geri bildirimleri 
anında görebiliyor olmanız yalnız 
olmadığınız hissini kuvvetlendirip devam 
etmeniz için motive ediyor.

• Ruh halinizi seçerek ve anlık düşüncelerinizi 
girerek meditasyonun hayatınızda nasıl bir 
fark yarattığını uygulamanın içinde takip 
edebiliyorsunuz. Ay içinde gerçekleşen 
hislerinizi girip, hislere uygun program 
tavsiyeleri alabiliyorsunuz.

2021 yılında iOS 15 sürümü ile Apple, Safari’de 
radikal bir değişiklik gerçekleştirdi. Tarayıcıdaki 
adres barını sayfanın üstünden kaldırıp en 
altına taşıdı. Bu değişim, arama yapmak veya 
spesifik bir sayfaya gitmek isteyen kullanıcıları 
tarayıcının en üstünde bulunan adres barına 
tıklayarak sayfanın altında beliren klavyeyi 
açma işleminden kurtarmış oldu. Büyüyen 
ekran ölçüleri göz önünde bulundurulduğunda 
hızlı ulaşım için daha kolay bir yöntem yaratıldı. 
Fakat, kullanıcıların bu yeni sisteme 
alışmasının zorlayacak birkaç nokta var. 
Safari'nin yapmış olduğu iOS 15 güncellemesi 

İnternet Tarayıcısı Safari/Adres Bar 
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Meditasyon Headspace 

Pandemi ile birlikte evde kendi kendimize 
daha fazla vakit geçirmemiz, yaşadığımız 
koşturmacanın içinde durup kendimize hiç 
vakit ayırmadığımızı farkına varmamızı 
sağladı. Bu noktada birçok kişi 2021’de 
karşımıza sıklıkla çıkan sağlık trendlerinden 
biri olan ve meditasyon yapmayı kolaylaştıran 
uygulamalara yöneldi. Bu uygulamalardan 
biri ise 30 milyondan fazla kullanıcısı olan 
ve sunduğu kullanıcı deneyimi ile diğer 
meditasyon uygulamalarını geri de bırakan 
Headspace oldu.
Headspace’i diğer uygulamalardan ayırıp, 
kullanıcı dostu bir meditasyon uygulaması 
yapan özellikleri neler? 
• Uygulamaya giriş yaptığınızda sizi 

aksiyona yönlendiren tatlı animasyon, derin 
bir nefes alarak meditasyon yolculuğunuza 
başlamaya çağırıyor. Böylece uygulamaya 
kayıt olurken diğer uygulamalardan farklı 
bir deneyim yaşamış oluyorsunuz.

• Uygulamanın içinde birçok farklı özellik 
olmasına rağmen yormayan görsel 
hiyerarşisi sayesinde kaybolmadan 
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ölçülerinin büyüdüğünü göz önüne alırsak 
kolaylık sağladığı aşikar.
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dışında, tüm mobil ve web tarayıcılarında 
(bunlara safari'nin eski sürümü de dahil) hala 
eski adres bar sistemi kullanılıyor, yani adres 
barların çoğu hala yukarıda. Ayrıca, bu zamana 
kadar gelmiş bir adres bar kullanım alışkanlığı 
var. Apple da bu gibi sebepleri öngörmüş 
olacak ki adres bar’ı, tarayıcısının en altında 
kullanmak istemeyen kişilerin değiştirebilmesi 
için adres bar’ın içerisindeki ayarlara barı 
yukarı taşıma özelliğini getirmiş. Adres bar 
içerisindeki “Aa” ikonuna tıklayarak yeniden 
konumlandırabiliyorsunuz..
iOS 15’in getirmiş olduğu alışkanlığımızı 
kıran bu yeniliğin, diğer app’lerin arama 
fonksiyonlarını etkileyip etkilemeyeceğini 
ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Günümüzde 
kullanım ve erişilebilirlik açısından ekran 

E-ticaret Platformu

Trendyol/Fotoğraflı Yorum Özelliği 

Alışveriş yapmak için bir e-ticaret sitesine 
giriyorsunuz, binlerce ürün arasından nihayet 
biri dikkatinizi çekiyor. Ürün detay sayfasını 
incelediğinizde puanı yüksek olmasına karşın 
kararsız kalmış birçok kullanıcı yorumuyla 
karşılaşıyorsunuz. Peki bu durumda ürünü satın 
alır mıydınız? 
Bu duruma çözüm olarak Trendyol eklediği 
fotoğraflı yorum özelliği ile kullanıcılarının 
ürün seçiminde hataya açık noktaları en 
aza indirgeyerek kullanıcılarına mutlu bir 
alışveriş deneyimi yaşatıyor. İyi bir UX tasarımı 
kullanıcıları doğru yönlendirmeli, doğru geri 
bildirim alabilmelerini sağlamalı ve kullanıcısına 
hayal kırıklığı yaşatmamalıdır. Bunun için iyi 
bir deneyim yaşatmak adına Jakob Nielsen'ın 
etkileşim tasarımına yönelik 10 genel ilkesi 
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değiştirdiğiniz zaman kombat sırasında 
değişen pek bir şey olmadığını fark edersiniz. 
Oyun hikayesi de bu açığı kapatmıyorsa bir 
saat sonra oyunu kapatmanız işten bile değil. 
Peki Dark Souls bu problemi nasıl elimine 
ediyor? UX ve GUX açısından önemli işler 
başarıyor.
• Oyuncuların oyun stillerine uygun silahlar 

bulmasına ve silahların farklı şekilde 
kullanımına izin veriyor.

• Oyun içi silahların kendilerine ait bir 
mekanik sağlıyor ve oyuncuya bu 
mekanizmaya yönelik feedback veriyor.

• Silah kullanım mekaniğinin oyuncunun 
beklediği şekilde çalışmasını sağlıyor. 
(Örneğin; oyuncu hafif ve hızlı bir 
silah kullanıyorsa, animasyonun bunu 
yansıtması gerekir.)

• Oyuncu saldırdığında ve savunduğunda 
yapılan eylemin sesi ve hızı oyuncunun 
kullanmakta olduğu silahın özellikleriyle 
tutarlılık gösteriyor.

• Saldırının püskürtülmesi anında düşman 
oyuncuya doğru geri bildirimi veriyor. 
Örneğin; kocaman bir düşmanın demir 
kalkanına vurduysanız bunu gerçekten 
hissediyorsunuz. Bu his kullandığınız silahın 
kimliğiyle de eşleşiyor.

Dark Souls anlam verilemeyen zorluğu ve 
oyun içi bilgilendirmenin olmaması gibi önemli 
oyun tasarım kurallarını çiğniyor. Fakat bir türe 
adını vermesi (souls-like) ve fantazi-aksiyon 
rol yapma oyunlarının en önemli öğeleri olan 
atmosfer, savaş mekanikleri ve karakter 
animasyonlarını birbirleriyle uyumlu şekilde 
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Oyun Dark Souls 3 - Combat UX

Normalde bu türdeki oyunların hemen 
hepsinde düşmanı yenmeniz için gerekli tüm 
ekipmanlar oyun tarafından size sunulur. 
Fakat sunulsa bile elinizdeki ekipmanla bütün 
düşmanları benzer zorluklarda yenebilirsiniz. 
Mızrak da kullansanız, kılıç da kullansanız, ok 
da atsanız hemen hemen benzer bir zorlukla 
karşılaşırsınız. Kullandığınız silaha göre bir 
karaktere bürünmek istersiniz, ama silah 

dikkate alınmış. Nielsen’ın dediği gibi “Net 
içerik, basit gezinme ve müşteri sorularına 
verilen yanıtlar, işletme değeri üzerinde en 
büyük etkiye sahiptir.”
Kullanıcı deneyimi açısından neden iyi?
• Kullanıcıların kolay ulaşabildiği bir bağlam 

içinde sunuluyor.
• Çözüm basit ve uygulanması kolay.
• Kullanıcıların uygulamayı kullanma 

konusunda kendilerini daha güvende 
hissetmelerini sağlıyor.

• Farklı kullanıcı gruplarını birbirleriyle ve 
dolayısıyla platformla da güven duymaya 
ve bağlantı kurmaya teşvik ediyor.
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oyuncuya sunması hem kendine ait bir dünya 
yaratmasını hem de bu dünyanın yaşamasını 
sağlıyor. Belki de bu yüzden bin defa ölüyor 
ama yine de bu oyunu oynamaya devam 
ediyoruz.

İngilizce öğrenirken işitsel kaynaklar kadar 
yazılı kaynaklardan da yararlanmanın 
kelimeleri hem görsel olarak algılayabilmemiz 
hem de metin içerisindeki anlamlarıyla 
bütünleştirip daha kolay hatırlayabilmemiz için 
oldukça önemli olduğu aşikâr. Headway  tam 
da bu amaca uygun bir uygulama.
Kişiselleştirilmiş ve sizinle konuşan 
uygulamaların popülerliği ve kullanımı yükselen 
bir trend. Headway, uygulamaya ilk girişinizde 
sanki kişilik analizi yaparmış gibi sorduğu 

Dil Öğrenme Headway

eğlenceli bir dille hazırlanmış sorularıyla 
ilgilendiğiniz konuları, öğrenme sürecinizde 
nelerin sizi motive ettiğini öğrenmeye çalışıyor. 
Gün içerisinde hangi vakitlerde ne kadar süreli 
okumalar yapabileceğinizi sorarak uygulamayı 
daha verimli ve düzenli kullanabilmenizi 
amaçlıyor.
Headway ile;
• Uygulama içerisinde İngilizce okuma 

parçalarını internet bağlantısı 
gerektirmeden hem okuyabilir hem de 
dinleyebilirsiniz.

• Okuma metinlerinde geçen kelimeleri 
işaretleyip kaydedebilirsiniz. Böylece 
öğrendiğiniz yeni kelimelere her zaman 
ulaşabilir, tekrarlarınızı yapabilirsiniz.

• Kullandığı eğlenceli diliyle uyumlu arayüzü 
sayesinde arkadaş canlısı ve samimi bir 
izlenim veriyor ki bunu marka kimliğine ait 
tüm ayrıntılarda koruduğu tutarlılık olarak 
yorumlayabiliriz.

• Headway’i diğer uygulamalardan ayıran 
story’leri içerisinde mevcut okuma 
metinlerinden alıntılar yapabilir ve 
dilerseniz bunları sosyal medya üzerinde 
paylaşabilirsiniz.

ALMANAK
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KÖŞE YAZISI

Filtreler 
dünyası 
ve beden 
dismorfik 
bozukluğu
Akan Abdula
FutureBright Group Kurucu Ortağı

Hayatımızda giderek daha 
fazla yer kaplayan filtreler 
yüzünden artık sadece 
uzak dünyanın bir ünlüsü ile 
değil, gerçek görüntümüzü 
kendi yarattığımız filtreli 
hayali görüntümüz ile 
karşılaştırıyoruz. Buna 
“beden dismorfisi” deniyor.

Algoritmanın canlı bir organizma 
olduğunu, her gün öğrendiğini ve düzenli 
olarak değiştiğini artık biliyoruz. Kimden 
öğreniyorlar? Biz insanlardan. Geçen yıl 
hayatımız ekranlarımızda geçti. Bu yıl da 
öyle olacağa benziyor.
Zoom, Teams, sürekli ekranlarda 
kendimizi konuşurken seyrediyoruz.  
Normal bir günde görmediğimiz kadar 
yüzümüzü görünce, özellikle yüzümüzün 
çok fazla bilincine vardık. Algoritmalar 
da tabii bunu yakaladı. 

Pandemi ile birlikte, sosyal medya 
devlerinin filtrelere de yatırımı arttı. 
Artırılmış gerçekliğin en yaygın kullanımı 
artık oyunlar değil, sosyal medyadaki yüz 
filtreleri. Peki sonuç? 
Hepimizin büyük bir deneyin parçası 
haline getirildik. Yüz filtreleri hepimizin 
kendilerimizi görme biçimini derinden 
değiştirmeye başladı. 
Bugün, giderek daha fazla insan, 
görünüşlerini "düzelten" ve yüzlerini ve 
vücutlarını keskinleştiren ve daha iyi 
görünüm sağlamayı vaat eden filtrelerin 
bağımlısı olmuş durumda. 
Bu filtre deneyleri, kimliklerimizi oluşturma, 
kendimizi temsil etme ve diğer insanlarla 
ilişki kurma biçimimizi değiştirmeye 
başladı. Tüm bunlar herhangi bir kontrol 
mekanizması olmadan olmaya devam 
ediyor.
Yalnızca Facebook ve Instagram, 600 
milyondan fazla kişinin filtre efektlerinden 
en az birini sürekli kullandığını söylüyor.  
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KÖŞE YAZISI

Bloomberg'e göre bugün Facebook 
çalışanlarının neredeyse beşte birinin yani 
yaklaşık 10 bin kişinin, AR veya VR ürünleri 
üzerinde çalıştığını söylüyor.

Bu deney bizi nereye götürüyor? 
Filtreler bizi daha güvensiz hale getiriyor. 
Sosyal medya, pandemi sırasında yüz 
filtrelerinde rekor düzeyde katılım sağladı. 
Ve artık kendimizi sadece havalı starlar 
ile değil, aynı zamanda akranlarımızla ve 
kendi yarattığımız havalı benliklerimizle 
karşılaştırıyoruz. 
Havalı starlarla karşılaştırma sorun 
değildi. Onlara güvenli bir mesafeden 
bakabiliyorduk. Bizden çok uzakta oldukları 
için, psikolojimiz çok etkilenmiyordu. 
Şimdi ise bu filtreler sayesinde, artık 
sadece uzak dünyanın bir ünlüsü 
ile değil, gerçek görüntümüzü kendi 
yarattığımız filtreli hayali görüntümüz ile 
karşılaştırıyoruz. Buna “beden dismorfisi” 
deniyor.
Terim 2018 yılında Dr. Tijion Esho 
tarafından icat edildi. Önde gelen plastik 
cerrahların ve estetikçilerin, genç insanların 
filtrelenmiş fotoğraflarını konsültasyonlara 
getirmesi ve gerçek yüzlerini filtreli 
yüzlerine benzetmek için ameliyat 
istemeleri ile ortaya çıktı. 
Uzak ve güvenli mesafe kaybolunca, 
gerçekte normal görünen bizler, kendi 
filtremize baka baka, çirkin olduğumuza 
inanmaya başladık. Baz oradaydı ve bu 
bazın daha iyi olabileceğine inandık. Çünkü 

yüz bizim yüzümüzdü ama daha iyi de de 
görünebiliyordu. 

Dismorfi yaşayanlar çalışma ve 
sosyalleşmeyi azaltır, eve kapanır
Dismorfi özellikle erken ergenlik çağında 
tehlikelidir.  Erken ergenlik çağında, 
ergenlik sorunlarıyla birlikte kendini 

Filtreler bizi daha güvensiz hale 
getiriyor. Sosyal medya, pandemi 
sırasında yüz filtrelerinde 
rekor düzeyde katılım sağladı. 
Ve artık kendimizi sadece 
havalı starlar ile değil, aynı 
zamanda akranlarımızla ve kendi 
yarattığımız havalı benliklerimizle 
karşılaştırıyoruz.

gösterdiğinde, etkisi çok dramatik olur. 
Ergenleri filtre dünyasından olabildiğince 
uzakta tutmak gerekiyor. Kendi filtrenize 
benzemek isteği oluşmaya başladıysa da 
ilk yapmanız gereken estetik cerrahından 
randevu istemek değil, psikoloğunuzdan 
destek istemektir.
Bir deyimle bitireyim. Gönül en çok 
tutunduğu dala kırılırmış. 2022’de, en çok 
tutunduğumunuz dal yüzünüz ve fiziksel 
görüntünüz olmasın.
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2021’in trafik ve dijital 
reklam şampiyonları

Gemius, erişim bazında 2021’in en çok ziyaretçi 
alan platformları ile yılın dijital reklam şampiyonu 

markalarını belirledi.
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İnternetten kullanıcılarının davranışlarını 
ölçen dijital medya araştırması ve teknoloji 
firması Gemius dev mecraları inceledi 
ve yılın e-erişim şampiyonlarını belirledi. 
Gemius ayrıca dijital reklam rekabet ürünü 
Gemius Adreal verilerinden yola çıkarak 
dijital reklamlarla en çok erişime ulaşan 
markaları da ortaya koydu. Bankacılıktan 
oyun sektörüne, otomotivden sigortaya 
pek çok farklı kategoride 2021’in trafik ve 
dijital reklam şampiyonlarına göz atalım. 

OTOMOTİV 
2021 otomotiv sektörü için oldukça 
hareketli bir yıl oldu. İkinci el ve sıfır 
otomobillerde fiyat karmaşasının yaşandığı 
yıl boyunca yaklaşık 10 milyon ziyaretçi 
sayısına ulaşan otomotiv devlerinin 
internet siteleri büyük bir kitleyi kendilerine 
çekti. 
Gemius Audience verilerine göre 2021’de 
en çok ziyaretçi alan ilk 5 otomotiv şirketi; 
Pegueot, Citroen, Renault, Volkswagen ve 
Hyundai oldu. Gemius Adreal'in verilerine 
göre sektördeki dijital reklam rekabetinde 
ise sıralama şöyle oldu: Pegueot, Toyota, 
Opel, Citroen, Hyundai.

SÜPERMARKET 
2021’de market alışverişine çıkmak 
yerine siparişlerimizi çoğunluklu internet 
üzerinden verdik. Bu durum süper 
marketlerin sitelerine ve uygulamalarına 
olan talebi artırdı. Gemius Audience 
verilerine göre ocak ayında 21 milyonu 

aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapan süper 
marketler yılın son ayını 25,5 milyon 
ziyaretçi ile kapadı. 
Yıl boyunca en çok tercih edilen ilk beş 
süper market; Migros, A101, CarrefourSA, 
Şok Marketler ve İstegelsin oldu. Pandemi 
dönemi ile evlere de sipariş götürmeye 
başlayan süper marketler, 2021 yılı 
boyunca çarpıcı reklamlarıyla daha fazla 
kullanıcıya erişmek için mücadele verdi, 
müşterileri kendine çekmeye çalıştı. 
Özellikle yılın ilk altı ayında reklam 
gösterimlerinin yüksek seyrettiği dikkat 
çekti. Gemius Adreal’in verilerine göre 
dijital reklamlarıyla kişi bazında en çok 
erişime ulaşan süper marketler şöyle: A101, 
Migros, CarrefourSA, BİM, Şok Marketler.

ONLINE YAYIN VE VİDEO PLATFORMLARI
Pek çok farklı dizi ve filme ev sahipliği 
yapan abonelik tabanlı online yayın 
platformları, pandemi ile çok daha fazla 
seyirciye ulaştı. Farklı ve çarpıcı yayınlarla 
abone kapma yarışına giren platformlar, 
özellikle yılın ilk altı ayında reklamlarıyla 
daha fazla kullanıcıya ulaştı. 
Gemius Adreal’in verilerine göre kişi 
bazında en çok erişime ulaşan platformlar 
şöyle: Netflix, BluTV, beIN Connect, Exxen, 
Gain. Bununla birlikte Gemius Audience 
verilerine göre bu yıl ortalama 57 milyon 
ziyaretçi çekmeyi başaran video mecraları 
arasında en çok trafik alanlar şöyle; 
YouTube, Netflix, Twitch, beIN Connect ve 
Dailymotion.
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ulaşan sigorta şirketleri aralık ayında 3,9 
milyonu aştı. En çok ziyaret alan sigorta 
platformları sigortam.net, sbm.org.tr, 
turkiyesigorta.com.tr ve axasigorta.com.
tr oldu. Yıl boyunca dijital reklamlarla kişi 

OYUN 
Pandemi döneminin en büyük sıçrama 
yaşayan alanlarından biri olan oyunlar, 
2021 yılı boyunca milyonlarca oyuncuyu 
ekran başına bağladı. Özellikle de internet 
üzerinden oyuncuların birbirleriyle 
mücadele ettiği oyunlara ilgi katlanarak 
arttı. Oyun üreticileri ise daha fazla 
oyuncuya ulaşmak için yaratıcı 
reklamlarıyla daha fazla kişiye ulaşmaya 
çalıştı. Gemius Adreal’in verilerine göre 
oyun sektöründe kişi bazında en çok 
reklam erişimine sahip oyunlar şöyle: 
PUBG, Valorant, Words of Wonders, Garena 
ve Zula. Oyuna olan ilgiyi ziyaretçi sayıları 
açısından değerlendirdiğimizde ortaya 
mobil oyunlar üzerinden bir tablo koymak 
daha doğru olacaktır. Gemius Audience 
verilerine göre ocak ayında 29 milyon 
ziyaretçiye ulaşan mobil oyunlar, aralıkta 
43 milyona dayandı. Mobil oyunlar arasında 
en çok ziyaretçi alanlar Candy Crush Saga, 
Brawl Stars, 101, Roblox ve 8BallPool oldu.

SİGORTA 
2021, sigorta sektörü için oldukça hareketli 
bir yıl oldu. Doğal afetler, trafik kazaları 
ve sağlıklı yaşam söz konusu olduğunda 
sigorta şirketleri, sundukları çözümlerle 
fark yaratmaya çalıştı. Daha fazla sayıda 
vatandaşı sigortalamak için mücadele 
veren sigorta şirketleri, reklamlarıyla daha 
fazla kullanıcıya erişmeye çalıştı. Tabii 
bu durum ziyaretçi sayılarını da artırdı. 
Haziran ayına kadar 2,2 milyon ziyaretçiye 

ALMANAK

2021 dijital trafik şampiyonları 
araştırması altında incelenen 
sektörler arasında otomotiv, 
süpermarket, online video 
platformları, sigorta, bankacılık, 
oyun gibi kategoriler yer alıyor.

bazında en çok erişime ulaşan sigorta 
şirketleri ise şöyle: Sigortam.net, Aksigorta, 
AgeSA, Ethica Sigorta, Anadolu Sigorta.

BANKACILIK
Bankacılık sektörü, özellikle de Kasım 
ayından sonra hızlı bir yükseliş trendine 
girdi. Ekonomi ve finans dünyasındaki 
önemli gelişmelerin de etkisiyle 
vatandaşların bankalara olan ilgisi daha da 
artarken, sektörün önde gelen isimleri de 
birbirinden çarpıcı reklam kampanyalarına 
imza attı. Gemius Adreal’in verilerine göre 
2021’de dijital reklamlarıyla kişi bazında en 
çok erişime ulaşan bankalar şöyle: Garanti 
BBVA, Akbank, Türkiye İş Bankası, QNB 
Finansbank, ING Bank. Ziyaretçi rakamları 
açısından değerlendirdiğimizde ise yıl 
boyunca en çok erişim alan bankalar; 
Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Yapı Kredi, İş 
Bankası ve Akbank oldu. 



DIGITALREPORT.COM.TR // 51

2021’in yeni ve yenilikçi 
dijital platformları

2021 dijital platformların yılı oldu desek abartmış 
olmayız. Markalar tüketicilerin sürekli büyüyen çevrim 
içi beklentilerini karşılauabilmek için yıl içinde birçok 
ürün ve özelliği hayata geçirdiler. Bunlar arasında öne 

çıkan 10 dijital platformu bir araya getirdik. 

ALMANAK
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Vodafone Her Şey Yanımda
Vodafone Türkiye’nin mobil uygulaması 
Vodafone Yanımda’ya eklediği yeni bir 
özellik olan “Her Şey Yanımda” bir e-ticaret 
pazaryeri olarak yayın hayatına başladı. 
Elektronik dışındaki ürünlerin de satıldığı 
platform bu anlamda telekom sektöründe 
türünün ilk örneği oldu. 
Her Şey Yanımda’yı kullanmak için 
Vodafone müşterisi olmak zorunlu değil. 

Sodexo Flexogift
Sodexo’nun kurumsal dijital hediye 
platformu FlexoGift, günümüzde değişen 
firma ve çalışan ihtiyaçlarına uygun olarak 
uçtan uca dijital bir hizmet sunuyor. 
Firmaların dönemsel yardımlar, performans 
ve bağlılık ödüllendirme, satış kanalı 
teşvikleri ve esnek yan haklar gibi 
uygulamalarında faydalanabilecekleri 
FlexoGift platformu plastik kart ya da 
kağıt çekler olmadan kullanılabiliyor.

Koç TokenFlex
Koç Topluluğu şirketi Token Finansal 
Teknolojiler, TokenFlex ile yemek kartı 
sektörüne giriş yaptı. TokenFlex, yeni 
dünyanın beklentilerine uygun, tamamen 
dijital, akıllı telefona indirilebilecek 
bir uygulama aracılığıyla kolaylıkla 
kullanılabiliyor. 
Uygulama içerisindeki kameranın ödeme 
noktasındaki kare kodu okumasıyla ya 
da NFC özelliği sayesinde sadece cep 
telefonu POS cihazına yaklaştırılarak 

ödeme saniyeler içerisinde tamamlanıyor. 

Hopishop
Mobil sadakat ve alışveriş uygulaması 
Hopi tarafından hayata geçirilen Hopishop, 
yüzlerce tasarımcıyı ve yenilikçi markayı 
bir araya getiriyor.
‘Kimsede Olmayan Her Şey’in adresi 
Hopishop, günlük giyimden plaj 
kıyafetlerine, aksesuardan kozmetiğe, 
organik gıdadan ev dekorasyonuna ve spor 
malzemesine yüzlerce markayı alışveriş 
severlerle buluşturuyor.  

Dramax
Türkiye dışında, dünyanın dört bir 
yanındaki kullanıcılara yönelik hazırlanan 
abonelik sistemiyle hayata geçirilen dijital 
platform Dramax, yılın yeni markalarından 
bir diğeri. Nisan ayında yayın hayatına 
başlayan dijital platform Dramax, 
Türkiye'den yapımcılara da dünya ile 
buluşma fırsatı veriyor.

ALMANAK
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BİM Market
Türkiye’nin önemli zincir marketlerinden 
biri olan BİM, BİM Market isimli uygulamayı 
hayata geçirdi. BİM Market uygulaması 
BİM Aktüel, BİM Online, BİM CELL ve BİM 
PARA olmak üzere dört ana bölümden 
oluşuyor. 
BİM, uygulama üzerinden her Cuma 
kullanıcılarına yeni ürünler sunuyor.

Multinet MultiGift
Kurumsal hediye ve sosyal yardım kartı 
MultiGift, Multinet tarafından geleneksel 
Ramazan kolisi yardımlarına ve bayram 
hediyelerine dijital bir alternatif olarak 
sunuldu. 
Kurumlara, çalışan sayısı fark etmeksizin 
tek fatura ile operasyonel kolaylık ve 
yüzde 39’a varan vergi tasarrufu sağlayan 
MultiGift, Türkiye’nin 81 ilinde giyimden 
gıdaya, anne-bebek ürünlerinden ev 
eşyasına ve elektroniğe kadar onlarca 
farklı kategoride 20 bin noktada geçerli.

Yemeksepeti Mahalle
Yemeksepeti, yeni hizmeti Yemeksepeti 
Mahalle, kullanıcıların mahallelerindeki 

esnaflardan ve yerel market zincirlerinden 
istedikleri her ürünü anında sipariş 
edebildikleri bir özellik. Yemeksepeti 
Mahalle, iki ay gibi kısa bir sürede 81 ilde 
hizmet vermeye başladı. 
Bu hizmeti ile Yemeksepeti, mahalle 
esnafına büyüyen hızlı ticaret sektöründe 
iş yapma fırsatı sunuyor ve aynı zamanda 
yerel ekonomiye de katkı sağlıyor.

GastroPay
GastroClub tarafından hayata geçirilen 
GastroPay, restoran sektörünün yüz yüze 
ödemelerde kullanılan ilk ve tek dijital 
cüzdan uygulaması. 
Kullanıcılarına anlaşmalı oldukları yüzlerce 
restoranda saniyeler içinde, fişe, faturaya, 
kredi kartına dokunmadan telefonlarından 
güvenli mobil ödeme kolaylığı sunuyor. 
GastroPay sayesinde kullanıcılar bozuk 
para taşıma, ATM'ye uğrama ve nakit 
taşıma derdinden kurtuluyor.

Exxen
Acun Ilıcalı'nın 900 milyon TL yatırım 
yaparak kurduğu dijital platform Exxen 
1 Ocak 2021’de yayın hayatına başladı. 
Reklamlı üyelik politikası nedeniyle çok 
fazla eleştirilen ve ilk birkaç ay çok fazla 
aksaklık yaşayan platform, zengin yerli dizi 
ve program içeriği ile öne çıkıyor. 
Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA 
Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans 
Ligi maçları da 3 sezon süresince Exxen 
platformunda yayınlanacak.

ALMANAK
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DIGITAL 
GAMECHANGERS 

2021

ALMANAK

Dijital ekosistemde 
oyunun kuralını 

değiştiren şirketler
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Digital Report editörlerinin seçim 
ve önerileri ile belirlenen, “dijital 
ekosistemde oyunun kuralını 
değiştirenler” seçkimizde bu yıl 
e-ticaretten ödeme sistemlerine 
perakendeden finansa alanında öncü 10 
şirkete yer verdik. Listemizi hazırlarken 
öncelikle, şirketlerin hem rekabette 
kendilerine avantaj sağlayacak hem 
de sektörünün gidişatını ve oyunun 
kuralını değiştirecek bir inovasyona 
imza atmış olmaları kriterini göz önünde 
bulundurduk. Buna ek olarak ilgili 
markanın yıl içinde Türkiye ve dünyada 
aldığı ödüller, yaptığı yatırımlar ve diğer 
yenilikler de diğer seçim kriterlerimiz 
oldu. Digital Gamechangers 2021’de 
kendine yer bulan şirketlere kısaca göz 
atalım. 

Migros- Robot destekli 
ürün toplama asistanı Taro
Migros, Digital Gamechangers listemizin 
kategori bağımsız en başarılı markası. Şirket 
bu yıl birçok ilke imza atarak sadece kendi 
sektörüne değil tüm dijital ekosisteme 
örnek oldu ve birçok açıdan oyunun 
kuralını değiştirdi. Migros’un mağaza 
depolarında kullanıma aldığı ve dünyada 
bir ilk olan robot destekli ürün toplama 
asistanı Taro sayesinde şirketin online 
siparişlerdeki ürün toplama hızı beş katına 
çıktı. Migros’un bu yıl pazara sunduğu 
yenilikler arasında Taro’nun haricinde; 
perakende sektörünün ilklerinden olan sanal 
influencer Mia Starway, yoğun tempoda 
çalışan kişilerin hayatını kolaylaştıracak 
bir çözüm olan MKolay Kantin, mağaza ve 
online’dan alışveriş yapanlara ekstra kazanç 
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sağlayacak Money Gold ve ödeme çözümü 
MoneyPay bulunuyor.

Getir - Dünyaya açılma stratejisi
Getir de Migros gibi kategori bağımsız en 
yenilikçi markalardan olarak listemizde 
yerini aldı. Getir platformu özelinde hayata 
geçirilen yeniliklerin ötesinde bu yıl aldığı 
yatırımlarla Türkiye’nin yeni Unicorn’ları 
arasına katılarak uzun süre gündemden 
düşmedi. Dahası yıl içerisinde dünyaya 
açılma stratejisi dahilinde faaliyet alanını 
üç kıtada toplam dokuz ülkeye genişleten 
Getir, son olarak ABD'nin en kalabalık şehri 
olan New York'ta sipariş almaya başladı. 
Türkiye’deki büyüme yolculuğuna da hız 
kesmeden devam eden Getir, e-ticaret 
sektörünün önemli oyuncularından n11’e 
ortak oldu. 

Flo - Flo WISE yapay zeka projesi
Flo, sektöründe Türkiye’de bir ilke imza 
atarak iki ayaklı bir yapay zeka projesi Flo 
WISE’ı hayata geçirdi. Projenin ilk ayağında 
yapay zeka destekli iade çalışmaları ele 
alınırken, ikinci ayağında ise ayakkabı 
sektörünün kanayan yarası olan, bütünlüğü 
(sağ-sol teki) bozulan ayakkabılara çözüm 
bulunması hedefleniyor.

Yapı Kredi – Vadaa NFT’leri
Yapı Kredi, World’ün 30. yılı şerefine 
Türkiye’nin en sevilen maskotlarından 
Vadaa ile bir ilki gerçekleştirerek NFT 
dünyasına giriş yaptı. Banka böylece ilk 

defa bir marka karakteriyle NFT üreten 
ve hediye eden marka oldu. Oluşturulan 
NFT koleksiyonunda 19 adet farklı Vadaa 
karakteri ve 1 adet eskiz Vadaa’nın 20 yıl 
önceki çizim aşamasındaki hali bulunuyor.

İBB- İstanbul Senin Super App’i
İBB, İstanbul Senin uygulamasını, 
İstanbul'un dijital dönüşüm yolculuğunun 
ilk adımı olarak hayata geçirdi. Bir Super 
App olarak tasarlanan uygulamada, 
İstanbulkart'tan otobüs saatlerine, 
şehir hatlarından cep trafiğe, İBB Wi-
Fi'dan İspark'a, İSKİ'den İGDAŞ'a aklınıza 
gelebilecek İstanbul ile ilintili hemen hemen 
her uygulama mevcut. 

Sigortam.net-QR ile hızlı teklif
Sigortam.net, “Müşterinin Şampiyonu” 
olma vizyonu ile Ağustos ayında kasko 
ve trafik sigortasında QR ile hızlı teklif 

ALMANAK
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dönemini başlatan yeniliğini müşterilerinin 
hizmetine sundu. Bu hizmet ile araçlarına 
kasko ve trafik sigortası yaptırmak isteyen 
araç sahipleri, ruhsatlarında yer alan 
bilgileri tek tek doldurmak yerine, QR kodu 
akıllı telefonları ile okutarak, gerekli bilgileri 
otomatik olarak doldurabiliyorlar. QR ile 
hızlı teklif fonksiyonunda bugüne kadar 
Sigortam.net müşterilerinin yaklaşık yüzde 
15’i faydalandı.

Hepsiburada - Nasdaq açılımı
Hepsiburada, teknoloji devlerinin işlem 
gördüğü Nasdaq’ta halka arz edilen ilk 
Türk şirketi oldu. Şirkete halka arzdan 
gelen sermaye 700 milyon dolar civarında 
hesaplandı. Şirketin halka arzı hisse başı 
12 dolardan 56.740.000 adet B grubu hisse 
senediyle gerçekleştirildi. 

İşBankası - Girişimcilere özel şube
Türkiye İş Bankası, Levent’te bulunan İş 
Kuleleri’nde girişimcilere özel İstanbul 
Girişimcilik Şubesi’ni hayata geçirdi. Farklı 
şube tasarımı ve özelleştirilmiş hizmet 
modeliyle geleneksel banka şubesinden 

ayrışan Girişimcilik Şubesi, startup’lara ve 
girişimcilere hizmet veriyor. Şubenin hedef 
müşteri kitlesini teknoloji tabanlı yeni nesil 
girişimler, yatırım fonları, melek yatırımcılar 
ve ekosistemin diğer paydaşları 
oluşturuyor. 

TurkTelekom-5G ile çevrim içi ameliyat
Türk Telekom, 5G altyapısına entegre ettiği 
yeni nesil yerli ve milli interaktif platformu 
sayesinde, farklı illerde bulunan Türk 
cerrahlarını gerçek bir ameliyat ortamında 
buluşturdu. Gerçekleşen çevrim içi uzaktan 
ameliyatta, 5G üzerinden çalışan interaktif 
platform ve akıllı gözlükler kullanıldı. 
İşlemi gerçekleştiren cerrahın kullandığı 
5G bağlantılı akıllı gözlük sayesinde çok 
düşük gecikmeli ve yüksek kaliteli görüntü 
aktarımı sağlanarak, farklı şehirlerdeki 
doktorların operasyonu anlık olarak takip 
ettikleri ve görüşlerini belirttikleri bir 
ameliyat gerçekleştirildi.

Makarna Lütfen-Metavere mağaza açan 
ilk Türk markası
2021’in en çok konuşulan konularının 
başında Metaverse geliyor. Metaverse 
evrenine dünyada girişi yapan ilk marka 
H&M olurken, ülkemizden bu şerefe nail 
olan ilk marka ise Kırklareli'nin yerel 
üreticilerinden Makarna Lütfen oldu. 
Makarna Lütfen, Gıda mühendisi Tuba 
Bayburtluoğlu tarafından kurulduktan 
sonra bölgenin önemli markalarından biri 
haline geldi.

ALMANAK
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PRO

Teknoloji 
yatırımları 
2022'de 
devam 
edecek

sıkıntı yarattı. Şu anda riskli bir dönemden 
geçtiğimizi söyleyebilirim, özellikle küçük 
entegratörlerin ve iş ortaklarının işi zor.

2021 yılı Tech Data için nasıl geçti?
Aslında finansal yılın sonu bizim için ocak 
ayının sonudur, ancak Tech Data ve Synnex 
birleşmesi ile tarih kasım ayı sonuna alındı. 
2021’i ciro ve karlılık anlamında oldukça iyi 
kapattığımızı söyleyebilirim. 
Distribütörlük mantığında karlılık düşük 
olduğu için genelde ciro üzerinden 
konuşulur, ancak biz klasik mantığın 
dışında hareket ettiğimiz için karlılık 
konusunda da olumlu sonuçlar alıyoruz. 
Pandemi döneminde kamunun teknoloji 
yatırımları biraz aşağı çekilmiş olsa da 
bütüne baktığımızda, kurumsal taraftaki 
teknoloji yatırımları arttı. Biz de buradan 
kendi payımızı aldık. Gelirlerimizin yüzde 
35’ini kamu, geri kalan yüzde 65’ini de özel 

Kurumsal bilişim çözümleri 
pazarının küresel oyuncusu 
Tech Data'nın Türkiye Genel 
Müdürü Behçet Yumrukçallı, 
Synnex birleşmesini anlattı ve 
sektörü değerlendirdi.

Son dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz; 
dövizdeki artış gibi yerel ya da çip 
krizi gibi küresel olaylar sektörü nasıl 
etkiliyor?
Üretcilerimizin bazıları geçmiş 6 ay 
içinde 3 kez zam yaptı liste fiyatlarına. 
Bu normal bir şey değil, liste fiyatlarına 
bu kadar çok zam yapılmaz. Dövizin 
artışının sıkıntılarından birisi, ihalelerde 
karşımıza çıkıyor. Tedarikçiler forwarding 
yaparak, gelecek kur tahmini üzerinden 
borçlanıyorlar, ancak buradaki değişiklik 
volatil dönemde birçok kurum için 
zarar manasına geldi. Diğer yandan 
kur tahmini yaparak geleceğe dönük 
işlemlerde, küresel noktalardan ürün 
tedariğinde sorun olması da bir başka 
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sektör oluşturdu. Aslında bu ikili arasındaki 
oran kamu lehine 2020’ye göre arttı, çünkü 
kamu ekiplerimizle bu yöne odaklandık. 

2022 yılı beklentiniz nedir?
Yüzde 10 civarında bir büyüme planımız 
var. Ürünlerimizi de dolar bazlı aldığımız 
için döviz kurlarındaki artış bizi ciddi bir 
şekilde etkileyecek, planlarımızı sene içinde 
revize edeceğimizi düşünüyorum. 
Ayrıca kısa süre önce duyurduğumuz 
Synnex birleşmesi sonrasında sunduğumuz 
katma değeri daha da artırıyoruz.
Sektörü değerlendirirsem, yatırımların 
devam edeceğine kesinlikle inanıyorum. 
Verinin artık işlenmesi gerekiyor ve firmalar 
da bunun farkında. 
IoT, AI ve bunların yanı sıra ilgili donanım 
ve yazılımlar büyüyecek. Bulut ve güvenlik 
tarafında da büyümenin hızlanmasını 
bekliyorum.

Aslında şirketinizin uzun bir yolculuğu 
var, bu süreçte isim de değişikliğe uğradı. 
Accora, Avnet, Tech Data ve Tech Data 
A Synnex Company olarak geçiyor. Bu 
süreçlerde sunduğunuz katma değer nasıl 
değişti?
Sanko ile olan tarihsel birlikteliğimizin 
sebebi aslında Accora’nın kurulması. 
Daha sonra Avnet Accora’yı satın alarak 
Türkiye’ye giriyor ve dolayısıyla Sanko iş 
birliği başlıyor. Tech Data’nın Avnet’i global 
olarak satın alması, Synnex’in de Tech 
Data ile birleşmesi daha yakın tarihte olan 

gelişmeler. Aslında Türkiye’deki şirketimiz 
bu anlamda tek, çünkü joint-venture 
oluyor. Diğer ülkelerde yüzde 100 kendi 
sahipliklerinde. Çözümlere katma değer 
ekleme ise Avnet’in devreye girmesiyle 
başlıyor, çünkü Avnet’in çalışma yaklaşımı 
bu şekilde. Klasik distribütörlerin sunduğu 
finansal ve lojistik avantajların yanına, 
teknik kabiliyetler ekliyor. Teknik ekiplere 
ağırlık verilmesi, bunlara eğitim verilmesi 
sayesinde al-sat dışında servis anlamında 
da yardımcı olunabilmesi ile demo sistem 
ve yedek parça yatırımları olarak bunları 
özetleyebiliriz. 
Avnet kurumsal odaklı çözümler sunarken, 
Tech Data’nın tüketici yönü de var, ancak 
burada biz kurumsalda kalıyoruz. Tech 
Data geçişinden bu yana dijital dönüşüm 
ürünlerine ağırlık vermeye başladık. 
Özellikle IoT, analitik, bulut, güvenlik ve 
servis tarafına yatırım yapmaya başladık. 
Gidişatın ve trendlerin de bu yönde 
olduğunu görüyoruz. Nexperience Center 
kurduk ve iş ortaklarımızla çözümlerin de 
yer aldığı bir ekosistem oluşturduk. 
Synnex birleşmesi, ABD’de iki büyük 
rakibin birleşmesi olarak orada ciddi bir 
süreç oluşturdu, ancak Synnex Avrupa’da 
olmadığı için burada nispeten daha hızlı bir 
geçiş yaşadık. 
Yakın dönemde marka zenginliğimizin 
ve Türkiye olarak küresel markalarla 
çalışmalarımızın artacağını düşünüyoruz. 
Birleşme ile finansal olarak güçlendik, 
Fortune 500’de 60. şirket olduk.
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Dijitalleşme
SOCAR Türkiye'nin
her bir iş biriminde
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Enerjide dijital dönüşümün 
en iyi örneklerinden birini 
veren SOCAR Türkiye'nin 
pandemi öncesi başlayan 
yolculuğunun nasıl bir başarı 
hikayesine dönüştüğünü 
SOCAR Türkiye Dijital 
Transformasyon & Bilişim 
Teknolojileri Başkanı Hakan 
Irgıt anlattı.

Bu yetkinliklerin dijital sistemlerle tüm 
kurumsal altyapımıza entegre edildiği bir 
süreç yönetimi uyguluyoruz.
Dijital dönüşümü çalışanlarımızla birlikte 
faaliyet zincirimizin her aşamasında 
iş süreçlerimizin temeline yerleştirmek 
istiyoruz. 
Pandemiyle birlikte özellikle güvenli veri 
toplama ve yönetme mekanizmalarıyla 
operasyonel süreçlerimize uzaktan 
erişim sistemlerini geliştirdik. Böylece 
teknik ekiplerimiz, üretim ortamlarını 
uzaktan izleyerek, gerekli aksiyonları ve 
yönlendirmeleri gerçekleştirebiliyor. 
Aynı şekilde, doğru karar verme 
mekanizmaları ile bu verinin 
anlamlandırılması da üretim 
operasyonlarının devamlılığı açısından 
önem arz ediyor. 
Yine pandemiden önce başlattığımız 
dijital dönüşüm programımızın önemli 
bir ayağı; makine öğrenmesi gibi ileri 
analitik uygulamalarla veriyi işleyerek 
algoritmaların da desteğiyle karar 
mekanizmalarını güçlendirmekti. 
Bu uygulamalarla, uzun yıllarda öğrenilmiş 
insana dayalı bilgileri ve karar alma 
yapılarını yedekleme ve geliştirebilme 
fırsatımız oldu. Böylece pandemi gibi zorlu 
dönemlerde ekiplerimize destek olacak 
altyapıların temellerini attık.

Dijital dönüşüm çalışmalarınız 
kapsamında bugüne dek iş süreçlerinize 
adapte ettiğiniz yeni çözümler, 

Pandemiyle birlikte tüm dünyada 
dijitalleşmenin önemi daha iyi anlaşıldı. 
Şirketler de bu dönemde dijital 
dönüşüm yatırımlarını genişleterek 
hızlandırdılar. SOCAR Türkiye olarak 
sizin dijital dönüşüme yaklaşımınız 
nasıl? Dijital dönüşüm faaliyetleriniz 
kapsamında nasıl bir yol haritanız oldu, 
neleri önceliklendirdiniz?
SOCAR Türkiye olarak dijitalleşme 
yolculuğumuz 2019 yılında 
tamamladığımız entegrasyon 
çalışmalarımızla birlikte, zaten 
pandemiden çok daha önce başlamıştı. 
Pandemi ile birlikte teknolojimizi ve iş 
yapış şeklimizi gözden geçirerek önceki 
yıllarda başlattığımız dijitalleşme 
çalışmalarımız sayesinde, hayatımıza 
giren birçok değişime çok hızlıca adapte 
olabildik. 
Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda dijital 
dönüşüm ile birlikte; “yüksek kaliteli 
ürün”, “hız”, “yüksek verimlilik”, “en az 
çevresel etki”, “esnek üretim kabiliyeti” 
gibi yetkinliklerimizi güçlendiriyoruz. 
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aylar öncesinden yakalayabiliyoruz. 
Bakım planlamalarımız ve maliyetlerin 
düşürülmesine çok yüksek etkisi olan bir 
çalışma bu.
Birçok sürecimize otomasyonu dahil 
ederek çalışanlarımızın zamanını daha 
katma değerli aktivitelere harcayabilecek 
hale getirme gayretlerimiz de devam 
etti. Bu bağlamda, Robotik Süreç 
Otomasyonu (RPA) kapsamında dijital 
asistanlarımızı devreye aldık. Söz konusu 
dijital asistanlar; kural bazlı yapay zekâ 
(AI), iş akışı otomasyonu ve “screen 

geliştirdiğiniz uygulamalar neler oldu, 
operasyonlarınıza eklediğiniz bu dijital 
altyapılar size ne tür faydalar üretti?
Dijital dönüşüm hedeflerimizi 
organizasyonumuzun tüm birimlerine 
yaygınlaştırmak; sadece yeni teknolojilerle 
yeni iş yapış şekilleri uygulamak değil, var 
olan işlerimiz de dönüştürmek en büyük 
hedeflerimiz arasında. 
Bu aşamada finans, insan kaynakları, 
satın alma gibi merkezi iş süreçlerimizi 
dönüştürmekle birlikte, sahada üretim 
gerçekleştirdiğimiz alanlarda da dijital 
dönüşüm fırsatlarını kovalıyoruz. 
STAR Rafineri ve Petkim’de birçok 
bakım ve varlık yönetim çözümleri 
sahamızda uygulanmaya devam ediyor. 
Üretimde sürekliliğimizi sağlamak ve 
bakım maliyetlerimizi azaltmak için 
ekipmanlarımızın kritikliğine göre farklı 
projeler gerçekleştiriyoruz. 
Buna iyi bir örnek olarak kompresörler 
ve pompalar için kullandığımız ve ileri 
analitik yöntemlerinden faydalandığımız 
projemizden bahsedebilirim. 
Bu çözümümüzle geçmiş ve gerçek 
zamanlı verileri analiz edip, alarm 
limitlerini inceleyerek ekipman bazlı 
model oluşturuyor, ekipmana yönelik hata 
bildirimlerini alarmlar takip ediyor ve saha 
ekiplerine raporluyoruz. 
Bu sayede hata seviyelerini ve saha 
sinyallerini gerçek zamanlı kontrol 
ediyor, kompresör ve pompa gibi 
kritik ekipmanlarımızın duruşunu 

Dijital dönüşümü bitip 
tamamlanacak bir operasyon 
değil, sürekli gelişen bir süreç 
olarak algılamak kritik. Bu konuda 
sürekli bir mesai harcıyor olmak, 
daima yeni ve yaratıcı fikirler, 
projeler geliştirmek, hatta bazı 
durumlarda deneyip yanılmak 
gerekiyor.

scraping” olarak tanımlanan yaklaşımları 
benimseyerek, tekrarlanabilen, insan 
yorumuna ihtiyaç duymayan ve kesinlik 
bekleyen görevleri makine öğrenmesi 
yoluyla yapabilme imkânı sunuyor. 
SOCAR bünyesindeki STAR Rafineri 
ve Petkim dahil olmak üzere birçok 
grup şirkette insan kaynakları, finansal 
hizmetler ve muhasebe, tedarik zinciri, 
satış, pazarlama, bilgi teknolojileri, 
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bilgi paylaşımını sağlayacak müşteri 
portalı ile buluşturduk. 
Operasyonda bakım ekiplerinin saha 
faaliyetlerini anlık işleyebilecekleri mobil 
uygulama ve tüm grup şirketlerimiz 
bazında tek bir ana veri yapısının 
kurulması ve ortak ana veri sözlüğü 
oluşturulması gibi hedeflerimizi 
gerçekleştirdik. Kısaca Project Earth 
ile çalışanlarımız, tedarikçilerimiz 
ve müşterilerimiz dahil olmak üzere 
operasyonumuzun her noktasında 
çok önemli faydalar sağladığımızı 
söyleyebilirim. Kısacası dijitalleşme 
saha operasyonlarımızdan üretime, risk 
yönetiminden merkezi kurumsal süreçlere 
kadar SOCAR Türkiye’de her bir iş 
biriminde. 

Uygulamaya aldığınız dijital teknolojilerin 
SOCAR Türkiye'ye katkıları neler oldu? 
Dijital dönüşüm programının başladığı 
2018 yılından itibaren yaklaşık 4 yıllık 
süre zarfında oluşturduğumuz faydaya 
sadece finansal sonuçlar açısından değil 
çalışan memnuniyetimizi ve verimliliği 
arttırmak, ekiplerimizin zamanlarını katma 
değerli işlerle harcayacağı çözümler 
üretmek açısından da bakıyoruz.
Bu adımlarımızın kazandırdığı esneklik ve 
hız, bize içinde bulunduğumuz pazarda 
önemli rekabet avantajı sağlıyor.
Dijital dönüşümü bitip tamamlanacak bir 
operasyon değil sürekli gelişen bir süreç 
olarak algılamak kritik. 

müşteri hizmetleri gibi birçok alanda 
çeşitli akış ve süreçlerin otomasyonuna 
olanak sağlayan teknolojiyle hızlı ve 
tutarlı sonuçlar elde edilmesi, insan 
kaynağının daha verimli kullanılması, 
operasyonel yüklerin azaltılması, hata ve 
risk payının sıfıra indirilmesi, maliyetlerin 
azaltılması, çalışan memnuniyeti ve karar 
yetkinliğinin artırılması sağlanıyor. 
Kredi Risk ekibimize kazandırdığımız 
dijital çözüm ile müşteri ve tedarikçi 
kredi risk değerlendirme sürecine katkı 
sağlayan bir erken uyarı ve istihbarat 
çözümü. Bu dijital çözüm ile halka açık 
birçok kaynaktan veri toplayarak günlük 
riskli durumların raporlanmasını sağlıyor. 
Ekiplerin iş yükü azalırken otomasyon 
sayesinde takip ettiğimiz veri kaynağı 
sayısını da en üst seviyeye taşıyoruz.
Ocak 2022 itibarıyla 16 aydır devam 
ettirdiğimiz ve dünyada eşine az rastlanır 
S4/HANA projemiz Project Earth’ü de 
devreye aldık. 
Tasarım aşamasından devreye almaya 
kadar tamamını uzaktan çalışarak 
gerçekleştirdiğimiz bu projede 
hem kurumsal uygulamalarımızın 
yenilenmesini sağladık hem de daha önce 
kullanmadığımız birçok yeni aracı da 
çalışanlarımızın hizmetine sunduk.  
Hidrokarbon değer zincirinde hammadde 
satın alımında depolamaya, üretimden 
müşteri teslimine şirketler arası 
entegrasyon sağlarken, müşterilerimize 
siparişten teslimat adımlarına kadar anlık 
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kullanıma alınması. 
Bizim mevcut proje etkilerimizden örnek 
vermek gerekirse, STAR Rafineri’deki 
varlıkların performans yönetiminin dijital 
olarak takip edilmesi kapsamındaki 
çalışmalarımızla, STAR Rafineri’nin 
motorin ve jet yakıt üretiminde yıllık 
yüzde 10’luk verim artışı sağlıyoruz; 
rafineride yakıt olarak kullanılan doğal 
gaz tüketimi 2020 yılında, bir önceki 
yıla göre yüzde 6 azaltılmış durumda ve 
karbon emisyonunda 178 bin tonluk düşüş, 
su tüketiminde ise yılda 406 bin tonluk bir 
tasarruf sağlıyoruz.

SOCAR Türkiye olarak grup 
şirketlerinizden Petkim ve STAR Rafineri, 
dijital altyapıları iş süreçlerine en iyi 
entegre eden tesislerin kabul edildiği 
WEF’in (Dünya Ekonomik Forumu) 
Global Lighthouse Network'üne seçildi. 
Bu Network’te yer almak nasıl bir 
önem taşıyor? Değerlendirme ve kabul 
sürecinde sizi farklı kılan, bu başarıya 
taşıyan operasyonlar nelerdi?
Dünyada yaratıcı, yenilikçi ve dijital 
uygulamalar standardı konusunda 
şirketler için benchmark oluşturan Dünya 
Ekonomik Forumu’nun (WEF) Global 
Lighthouse Network’ü, Endüstri 4.0 
teknolojilerini süreçlerine en iyi uygulayan 
şirketlerden oluşan saygın bir platform. 
Bu platformda yer alan şirketler 
sektörlerine adeta bir deniz feneri gibi 
ışık tutan dijital uygulamalarıyla kendi 

Bu konuda sürekli bir mesai harcıyor 
olmak, daima yeni ve yaratıcı fikirler, 
projeler geliştirmek, hatta bazı 
durumlarda deneyip yanılmak gerekiyor. 
Biz kendi şirketlerimizde bu süreçteki kimi 
denemelerimizden tahminlerimizi de aşan 
büyüklükte faydalar elde ettik. 
En küçük detayı bile ihmal etmemenin, 
süreci her ayrıntısıyla ilerletmenin 
gerektiğini deneyimleyerek öğrendik. 
Bunun yanı sıra pandemi ile daha da önem 
kazanan sürdürülebilirlik alanında da 
katma değer üretiyoruz. 
Dijital dönüşüm tüm iş süreçlerine etki 
ettiği gibi sürdürülebilirlik gündemi içinde 
oldukça kritik. Ve bu aslında hem mevcut 
iş süreçlerinin sürdürülebilirliğe etkisi 
boyutunda, hem de “enerji transition”  
başlığı altında dijital teknolojilerle 
oluşabilecek yeni iş modelleri anlamında 
önemli. 
İlk adımda, mevcut iş süreçlerimiz 
içinde dijitalleşme ile sağlanan öngörü, 
otomasyon ve optimizasyon gibi kalemler 
ile aslında aynı miktarda ya da daha 
fazla çıktıyı daha az enerji tüketerek 
ya da karbon emisyonu / proses atıkları 
gibi etmenleri azaltarak sürdürülebilirlik 
etkisi oluşturan birçok proje üzerinde 
çalışıyoruz.
İkinci kısım ise çok daha stratejik ilerleyen 
ama gündemimizde olan bir diğer konu. 
Sektör için kritik olan ise sürdürülebilirlik 
konusunun her boyutuyla ele alınarak 
dijitalin sağladığı faydaların bu alanda da 
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benimsenmesini ve yayılmasını 
hızlandırmak için yeni ortaklıklar kuruyor, 
sektörün iş modellerini dönüştürüyor
STAR Rafineri daha ilk aşamada dünyanın 
en dijital rafinerilerinden biri olma 
vizyonu ile tasarlandı. Tasarım ve yatırım 
aşamasında devreye aldığımız projeler 
STAR Rafineri’ye üretime geçtiğinin ikinci 
yılında bu çok önemli ödülü getirdi. 
STAR Rafineri’yi “Geleceğin Fabrikaları 
Ligi”ne taşıyan en önemli adım, kuruluş 
aşamasından itibaren ileri teknoloji 
donanımı için hayata geçirilen 70 milyon 
dolarlık yatırım oldu. 
Bakım süreçleri de dâhil olmak üzere 
rafinerideki varlıkların performans 
yönetiminin dijital olarak takip edilmesi, 
tesisin dijital ikizinin oluşturulması, 
makine öğrenmesi gibi alanları içeren 
ve oldukça kritik öneme sahip bu 
yatırımlarla, STAR Rafineri’nin motorin 
ve jet yakıt üretiminde yıllık yüzde 10’luk 
verim artışı sağlandı. 

SOCAR Türkiye olarak dijital dönüşümde 
ortaya koyduğunuz performansta sizce 
en etkili unsurlar nelerdi? Dijitalleşme 
yolculuğunuzda farkına vardığınız, 
yaşayarak öğrendiğiniz süreçler var 
mıydı? Edindiğiniz deneyimlerinizden 
yola çıkarak başarılı ve etkili sonuçların 
alınacağı bir dijital dönüşüm süreci için 
paylaşabileceğiniz önerileriniz olabilir mi?
Dijital teknolojilerin gelişmesi ile birlikte 
artık iş yapış biçimlerimiz de değişiyor. 

alanlarında en yüksek dijital uygulama 
standardını temsil ediyor. 
2020 yılında grup şirketimiz Petkim, 
Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 
“Global Lighthouse Network”üne 
Türkiye’den seçilen tek şirket oldu. 2021 
yılında da STAR Rafineri, bu özel şirketler 
arasına eklenen dünyadaki ilk rafineri ve 
Türkiye’den bu ağa giren tek şirket oldu. 
Global Lighthouse Network üyeleri, tüm 
sektörlerde ve coğrafyalarda 1.000'den 
fazla önde gelen üreticinin kapsamlı 
taranması ile belirleniyor. 
Sonra üretim tesislerini ve uygulamaların 

2020'de grup şirketimiz Petkim, 
Dünya Ekonomik Forumu’nun 
“Global Lighthouse Network”üne 
Türkiye’den seçilen tek şirket oldu. 
2021'de bu özel şirketler arasına 
STAR Rafineri eklendi.

başarısını yerinde görmek amacıyla 
saha ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Son 
aşamada ise, özel kuruluşlar, üniversiteler 
ve teknoloji öncülerinden oluşan Endüstri 
4.0 uzman panelinin değerlendirmesine 
sunuluyor.  
Global Lighthouse Network’e üye olan 
kuruluşlar, gerçek ve sanal fabrika 
ziyaretleri ile dijital yolculuklarını, 
deneyimlerini, vaka örneklerini ve iç 
görüleri paylaşıyor, üretimde teknolojinin 
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her noktasına yerleştirmek. 
Bu sebeple 2022 yılı itibarıyla SOCAR 
Türkiye’nin yeni dijital jenerasyonunu 
oluşturmaya yönelik, dijital yetkinlikleri 
bireysel ve kurumsal ölçekte tüm 
çalışanlarımıza yaygınlaştıracağımız bir 
program başlatıyoruz. 
Programımızın kapsamında ilham veren 
konuklarla gerçekleştirdiğimiz farkındalık 
sohbetlerinden, çalışanlarımızın kendi 
dijital asistanlarını yaratabilecekleri 

Dijital dönüşümün başarıyla 
uygulanmasında en önemli etkenin, 
amaçlanan dönüşümün şirketlerin insan 
kaynağınca anlaşılması ve benimsenmesi 
olduğunu söyleyebilirim. 
Dönüşümü organizasyonumuzun DNA’sına 
yerleştirmek çok önemli. Bizim bu noktada 
hedefimiz dijital dönüşümün aslında bir 
iş dönüşümü olduğu, dijitalleşmenin var 
olan iş yapış şekillerinizi dönüştürmekle 
başlayacağı fikriniz organizasyonumuzun 
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Dört hafta süren bu çalışmada farklı iş 
birimlerinden katılan çalışanlarımız belki 
de hiç bilmedikleri süreçleri öğrendiler, 
hem süreçlerde yaşanan sorunlara 
dijital çözümler geliştirdiler hem de 

inisiyatiflere kadar birçok farklı öğe 
bulunuyor. 
Bunları yaparken de tek taraflı anlatım 
ve eğitimlerden ziyade, çalışanlarımızın 
tamamının kişisel dönüşümün hedefleyen, 
iş üzerinde öğrenmelerini sağlayan 
uygulamaları seçip ilerletmeye özen 
gösteriyoruz.
Daha önce de bahsettiğim gibi RPA 
süreçleri ile otomasyon kapsamına 
aldığımız projeler var. 
Buna ek olarak yazılım geliştirme 
deneyimi olmayan çalışanlarımızın da 
kendi dijital asistanlarını yaratacakları 
Citizen Developer insiyatifimiz de başlıyor.  
Yakın zamanda çalışanlarımızın mobil bir 
uygulama üzerinden dijital yetkinliklerini 
geliştirmesini sağlayan bir projemizin 
kapsamlı pilotunu tamamladık. 
Bu pilot ile çalışanlarımızın öğrenme 
programlarını kendi ihtiyaçlarına göre 
belirledikleri ve sürekli gelişim sağlayan 
bir platformu deneyimleme şansı bulduk.
Bunun yanı sıra ekosistem işbirlikleri ve 
yeni fikirlerin yaratılacağı hackathon/
ideathon çalışmalarımızın hazırlıkları da 
hızla sürüyor. 
SOCAR Türkiye bünyesinde ilk kez 
gerçekleştirilen ve Tasarım Odaklı 
Düşünme metodunun kullanılması ile 
dijital dönüşüm fikirlerini üretmeye 
odaklandığımız IDEATHON çalışmamızı 
tüm iş birimlerimizden gönüllü olarak bu 
sürece katılan 25 çalışma arkadaşımızla 
tamamladık. 

Dijital dönüşümün başarıyla 
uygulanmasında en önemli 
etkenin, amaçlanan dönüşümün 
şirketlerin insan kaynağınca 
anlaşılması ve benimsenmesi 
olduğunu söyleyebilirim. 

Tasarım Odaklı Düşünme metodunu 
deneyimlediler. Buna benzer çalışmalara 
hem kurum içinde hem de ekosistemdeki 
iş ortaklarımızla sürdürülebilir dijitalleşme 
odağında devam edecek. 
Biz SOCAR Türkiye olarak dijital 
dönüşümün odağına insanı koyuyoruz. 
Çalışanlarımızın dijital yetkinliklerinin 
geliştirilmesi ve değişime daha 
hazır hale gelmesi için etkin iletişim 
yapılması kritik başarı faktörlerimizden. 
Bu sebeple Adaptasyon ekibimiz ile 
özellikle çalışanlarımızın dönüşümünü 
destekleyecek bir yaklaşım benimsedik. 
Dijital dönüşümün verimli ve sürdürülebilir 
bir üretimdeki güçlü ve belirleyici katkısını 
fark etmek ve bu farkındalıkla beslenen 
bir çalışma biçimine geçmek önem 
taşıyor. Bu bilinci benimseyerek tüm 
organizasyonlara yansıtabilmek, dijital 
dönüşümün başarısında en kritik etkenler. 
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2021’de dünyada 
girişim 

ekosisteminde 
neler oldu?

Pandemi ile değişen alışkanlıklar, 
girişim ekosisteminde öne çıkan 

sektörleri de olumlu olarak etkiledi. 
Alışılagelmiş teknolojiler yerini 
hayatımıza gerçekten dokunan 
ve değiştiren girişim projelerine 
bıraktı. 2021, girişim ekosistemi 

adına büyüme ve yatırımların hız 
kazandığı bir yıl oldu. 

ALMANAK

2021’e küresel pandemi ve bunun girişim 
ekosistemindeki yansımaları ile başladık.
2020 yılına hızlıca bir göz atacak olursak; 
2020 yılının ilk çeyreğinde, dünyada 
tüketici talebinin neredeyse çöktüğüne, 
seyahatin durduğuna ve girişim sermayesi 
yatırımlarının %17 oranında azaldığına hep 
birlikte tanık olduk. Yılın son çeyreğinde; 
özellikle dijital dönüşüme hızlı adapte olan 
kurumlar, oyun geliştirme ekosisteminde 

yer alan oyuncular, talebe göre bulut 
tabanlı ürün geliştiren sistemler, mobil 
uygulama aracılığı ile teslimat hizmeti 
sunan girişimler ve Gig ekonomisi 
alanında hizmet veren şirketler krizi 
fırsata çevirmeyi başardılar. 2021 girişim 
ekosistemi büyüme ve yatırım alanlarında 
oldukça hızlı başladı.
Crunchbase’in geçtiğimiz aylarda 
yayınladığı 2021 değerlendirme raporunda, 

Zeynep Gabralı 
Rimuut İş Geliştirme Yöneticisi
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ekosistemdeki küresel fonlama ilk çeyrekte 
288 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu 
rakam geçtiğimiz yılın iki katı anlamına 
geliyor. 
CB Insights’a göre, ağustos ayı itibarıyla 
dünya çapında 1 milyar doların üzerinde 
değerlemeye ulaşan toplam 800’den fazla 
unicorn şirket bulunuyor. Bu şirketlerin 
toplam değerlemesi 2,6 trilyon dolardan 
fazla. ABD şirketlerinin çoğunluğa sahip 
olduğu bu alanda; Çin, Kanada, Hindistan, 
Almanya, İsrail, İngiltere ve Fransa’dan 
2021 yılının ilk çeyreğinde 10 unicorn çıktı. 
GlobalData verilerine göre pandemi 
sürecini nispeten daha hızlı atlatan Çin’de 
yatırımlar bu yılın ilk altı ayında 37 milyar 
dolara ulaştı. 
Sadece 2021 yılında 24 unicorn şirket 
çıkaran Hindistan’da girişimler bu yılın ilk 
yarısında 12,1 milyar dolar topladı.

Latin Amerika ve Afrika yükselişte
Geçtiğimiz yıllarda Amerika, Asya, Avrupa 
girişim ekosisteminde öne çıkarken, bu yıl 
hemen hemen her kıtada girişimlere yönelik 
gerçekleşen finansmanlar rekor seviyede 
artış gösterdi.
Latin Amerika ve Afrika gelişmekte olan 
girişim ekosistemleri arasında en hızlı 
büyüyen pazarlar oldular. Latin Amerikalı 
fintech şirketleri yılın ilk yarısında yüzde 51 
artış göstererek 6 milyar dolar topladı. 
AfricArena’ya göre Afrikalı girişimlerin 
bu yıl merkezi Nijerya ve Kenya oldu. 
Teknoloji ekosisteminde Afrika Kıtası’nda 

gerçekleşen yatırımların önümüzdeki yıl 2,8 
milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

2021’de girişim ekosisteminde öne çıkan 
ülkeler ve şehirler
Startup Genome’un 2021 raporlarına göre, 
global girişim ekosisteminde hızlı büyüyen 
bölge ve şehirlerin başını Silikon Vadisi 
çekiyor. Silikon Vadisi’ni sırasıyla, New York, 
Londra, Pekin ve Boston takip ediyor.
Diğer istikrarlı gelişen ekosistemler 
içerisinde Tokyo, Şangay, Sao Paulo, Seul, 
Shenzhen, Toronto, Mumbai, Kopenhag, 
Cakarta ve Barcelona yer alıyor. 
Bu pazarlardaki hızlı büyümeyi yetenekli iş 
gücünün artışına ve hükümet desteklerine 
bağlayabiliriz.

2021’de girişim ekosisteminde öne çıkan 
sektörler
Son 10 yıldır birçok sektörde dijitalleşme 
hız kazandı, bu nedenle teknoloji şirketleri 
bu yılın da kazananı oldu.
Yemek sipariş uygulamaları, uzaktan 
çalışma çözümleri, uzaktan eğitim, online 
fitness uygulamaları, sanal etkinlik 
girişimleri, oyun girişimleri, fintech, 
cleantech ve siber güvenlik hizmeti veren 
girişimler, 2020 yılında yükselişe geçen ve 
bu sene olgunlaşıp, doygunluğa ulaşmaya 
yaklaşan sektörler oldu. 
2021 yılında girişim ekosisteminde sektörel 
ağırlık ve büyüme; yapay zeka, büyük veri, 
blockchain, fintech, robotics, deep tech, 
healthtech, agtech alanlarında oldu.
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McKinsey’nin 2021 ekosistem raporuna 
göre, “yaşam bilimleri” alanında hizmet 
veren teknolojiler Covid-19 öncesine göre 
38 kat daha fazla kullanıldı.
Pandemi döneminin büyümesinde büyük 
etkisi olduğunu düşündüğüm agtech 
alanında akıllı tarım sistemleri geliştiren 
girişimler bu senenin kazananları arasında 
yerlerini aldılar. 
Startup Genome’un yayınladığı rapora göre 
adtech ve dijital medya ise bu yılın en hızlı 
düşüşe geçen iki sektörü oldular.

2022’de bizi neler bekliyor?
Pandemi ile değişen alışkanlıklar, girişim 
ekosisteminde öne çıkan sektörleri de 

olumlu olarak etkiledi. Alışılagelmiş 
teknolojiler yerini hayatımıza gerçekten 
dokunan ve değiştiren girişim projelerine 
bıraktı.
Neredeyse tüm şirketlerin lokasyon 
bağımsız ve hibrid çalışma düzenine 
geçmesi, ekosistem çalışanlarının farklı 
coğrafyalara yayılmasını sağladı. 
Bu nedenle farklı kıtalardan ve şehirlerden 
birçok başarılı girişimin adını duymaya 
başladık. 
2022’de daha çok; deep tech, fintech, 
agtech, gelişmiş üretim & robot 
teknolojileri gibi alanlarda farklı girişimler 
görebiliriz.
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Counterpoint’in verilerine göre küresel 
akıllı telefon sevkiyatları 2021'de bir önceki 
yıla göre yüzde 4 artarak 1,39 milyar 
adede ulaştı. 2021'in dördüncü çeyreğinde 
sevkiyatlar, bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 6 azalarak 371 milyon adet 
olarak gerçekleşti. Samsung, 2021'de 271 
milyon adetlik sevkiyatla küresel akıllı 
telefon pazarının lideri oldu. 
Apple, Xiaomi, OPPO ve Vivo şimdiye 
kadarki en yüksek yıllık sevkiyatlarını elde 
ettiler. Huawe’in pazar payı kayıpları ve 
LG’nin akıllı telefon sektöründen çekilmesi 
bir anlamda rakiplerine yaradı. Bununla 
birlikte Apple, 2021'in 4. çeyreğinde 81,5 
milyon adet sevkiyatla Samsung'u geride 
bıraktı.
Rakamlarla üç aşağı beş yukarı genel 
durumunu ortaya koyduğumuz akıllı telefon 
pazarında geçtiğimiz yıl onlarca yeni 
model tanıtıldı. Çinli telefon üreticilerinin 
yükselişinin devam ettiği 2021’de tanıtılan 
akıllı telefon modelleri içerisinde yılın öne 
çıkanlarını DR editörleri olarak belirledik. 
5G özellikli ve katlanabilir tasarımlı 
cihazların ağırlıklı olduğu listemizde yer 

alan 10 akıllı telefonun kısa kısa öne çıkan 
özelliklerine bakalım. 

Apple iPhone 13 Pro
Şüphesiz 2021’in en çok merak edilen ve 
konuşulan akıllı telefonu yine iPhone’du. 
Yenilenen tasarımı ve kamerasına gelen 
yeni özelliklerle dikkatleri üstüne çeken 
iPhone 13, ince çentiği, güçlü performans 
özellikleri, daha uzun pil ömrü, düşük ışıkta 
daha iyi fotoğraf/videolar için gelişmiş çift 
arka kamera sistemi ve sinematik moduyla 
çıtayı bir üst noktaya taşıdı. 

2021’in en çok konuşulan 
akıllı telefonları

Digital Report editörleri olarak, 2021’de tanıtılan akıllı 
telefon modelleri içerisinde yılın öne çıkanlarını sizler 

için belirledik.
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Yeni nesil iPhone ailesinin üyeleri olan 
iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro 
ve iPhone 13 Pro Max içerisinde özellikle 
pro modelleri yıl  içinde sinema ve video 
ekosisteminden profesyonellerin gözdesi 
olarak öne çıktı.

Samsung Galaxy S21 Ultra 
Apple’ın en büyük rakibi Samsung’un 
S21 akıllı telefon serisi 2021 yılının ilk 
günlerinde tanıtılmıştı. Gelenekselleşen 
yılın ilk Galaxy Unpacked etkinliğinde 
detayları ortaya çıkan Galaxy S serisinin 
yeni üyeleri olan Galaxy S21 ve S21 Plus’ın 
yanında, MWC 2021'de En İyi Akıllı Telefon 
ödülünün sahibi olan S21 Ultra’ya ayrı bir 
parantez açmak gerek. Cihaz, AMOLED 
ekran, sınıfının en iyisi kameralar ve daha 
pek çok özelliği ile Samsung'un şu ana 
kadar ürettiği en iyi akıllı telefonlardan biri 
olarak bu ödülü aldı ve bizim de seçkimizde 
yer buldu.

Huawei P50 Pro
ABD yaptırımları ile kendi tasarladığı 
HarmonyOS’a geçiş yapan Huawei’nin bu 
işletim sistemi ile gelen ilk akıllı telefonları 
P50 ve P50 Pro güçlü kamera özellikleriyle 
dikkat çekiyor. İki telefon da, Leica'nın 
VARIO-SUMMILUX lensini kullanıyor 
ve dairesel iki adet kamera çıkıntısına 
ev sahipliği yapıyor.  Pro modelinin ana 
kamera olarak 50 Mp olmak üzere 4 arka 
kamerası bulunuyor. Her iki modelde 
Snapdragon 888 tercih edilmiş.

OnePlus 9
Güçlü performans özellikleri ile yılın en 
fazla ses getiren telefonlarından One Plus 
9, içerisinde Qualcomm’un Snapdragon 888 
yonga setini taşıyor. OnePlus sayesinde 
akıllı telefon dünyasına atılan fotoğraf 
makinesi üreticisi Hasselblad, OnePlus 9’da 
48 megapiksel ana, 50 Mp ultra geniş açı, 
2 MP mono kamerayı bir araya getirerek 
mükemmel görüntüyü yakalıyor.

Google Pixel 6
Google’ın geçtiğimiz yılki Pixel Fall 
etkinliğinde tanıttığı yeni amiral gemisi 
Pixel 6, 5G bağlantısını destekleyen sekiz 
çekirdekli Google Tensor yonga seti ile 
geldi. Snapdragon 765G yonga seti ile 
güçlendirilmiş Pixel 5’e kıyasla yüzde 80 
daha yüksek CPU performansı gösteren 
cihaz, tam bir performans canavarı. Quad 
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HD+ çözünürlüklü ve 6,7 inç büyüklüğünde 
LTPO AMOLED ekranı ile dikkat çeken 
Pixel 6, Android 12 ön yüklü olarak 
geliyor ve 2025 yılına kadar tüm Android 
güncellemelerinden yararlanabiliyor.

Oppo Find N
OPPO Find N, katlanabilir bir akıllı 
telefonun iç ekranında ilk kez yatay 
bir oran kullanıyor. Dört yıllık Ar-Ge ve 
altı nesil prototip çalışması sonucunda 
geliştirilen OPPO Find N, gelişmiş bir kat-
lanma deneyimi yaşatmak için en yeni 
teknolojileri ve benzeri görülmemiş kaliteyi 
bir araya getiriyor. 
Katlandığında tam işlevli kompakt bir 
akıllı telefonken açıldığında sezgisel ve 
kapsayıcı bir büyük ekran sunan cihaz 
katlanabilir forma yeni bir yaklaşım 
getiriyor.

Tecno Phantom X
Kullanıcılarına sunduğu güçlü özelliklerle 
dikkat çeken Phantom X, zarif 3D 
çerçevesiz ekran tasarımına ve endüstrinin 
ilk ipeksi cam arka kapağına sahip. 50 MP 
Ultra-Gece kamerası ve sektörün önde 
gelen 1/1,3 inç süper büyük sensörü, 105° 
Ultra Geniş açılı 48 MP Ultra Net Selfie 
kamerası, AI destekli Süper Gece Modu ve 
50 mm Altın Portre kombinasyonu, cihazın 
kamera performansını görülmemiş bir 
seviyeye taşıyor.

Xiaomi 11T Pro
Xiaomi’nin 'Cinemagic' özelliklerle 
donatılan modeli Xiaomi 11T Pro film 
yapım özellikleriyle öne çıkıyor. Yalnızca 17 
dakikada yüzde 100 şarj imkanı tanıyarak 
içerik oluşturuculara yaratıcılıklarına ayak 
uydurmaları için daha fazla zaman tanıyan 
Xiaomi 11T Pro, 120W Xiaomi Ultra Hızlı 
Şarj tescilli teknolojisine sahip dünyanın ilk 
telefonu olma özelliği taşıyor. Snapdragon 

ALMANAK
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888 mobil platformu ise çok sayıda yapay 
zeka özelliğinin kullanılması için gereken 
gücü cihaza veriyor.

TCL Fold ‘n Roll
Dünyanın hem katlanabilen hem 
uzayabilen ilk akıllı telefon konsepti TCL 
"Fold ‘n Roll" katlı haldeyken 6,87 inç gibi 
devasa bir ekran sunarken, açıldığında 
ekranın boyutu 8,85 inç oluyor. 
Fold ‘n Roll, bu haliyle katlanabilir akıllı 
telefonlar arasında en büyük ekran 
boyutuna sahip cihaz olmayı başarıyor. 
Açık haldeki cihazı yandan çekerek 
uzattığımızda ekran daha da büyüyor ve 
karşımıza 10 inç ekrana sahip devasa bir 
akıllı telefon çıkmış oluyor.

Galaxy Z Flip 3
Listemizde yer alan bir diğer Samsung 
teknolojisi olan Galaxy Z Flip 3 yılın en 
başarılı katlanabilir telefonlarından. 
Kapağında 260x512 çözünürlük sunan, 
1.9 inçlik Super AMOLED ekran taşıyan 
cihazın bu ekranında bazı bildirimler 
görüntülenebiliyor. 
Telefonun katlanabilir ekranı ise 120 
Hz yenileme hızı, Full HD+ 6.7 Dynamic 
AMOLED ekran deneyimi sunuyor. 
Katlanabilir telefonun kapak ekranının 
yanında bir çift kamera kurulumu var ve bu 
kameralar 12 MP ana kamera + 12 MP ultra 
geniş açılı kamera olarak görev yapıyor. 

ALMANAK
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Barış Özistek
Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı

2021’e 
damgasını 
vuran konu 
teknoloji 
dünyasındaki 
insan kaynağı 
sıkıntısı

Zor bir yılı geride bıraktık, 
öğrendiklerimiz cebimizde 
2022’ye giriyoruz. Bizi neler 
bekliyor anlamanın, strateji 
belirlemenin ve öğrendiğimiz 
başarı metotlarını 
uygulamanın zamanı.

Türkiye’de girişimler için finansman 
sıkıntıları 2021'de biraz olsun azaldı. Girişim 
sermayesi yatırım fonlarının hızlı artışı ile 
adet ve finansal büyüklük olarak ciddi 
anlamda yatırım gerçekleşti. Girişimci 
olmak isteyenler için oldukça motive 
edici bir ortam oluştuğu. Melek yatırım 
ve hızlandırma ağları dışında tohum 
aşamasında yüksek yatırım alan girişimler 
görmeye başladık. 

Sektör son çeyrekte belirsizlikler 
yüzünden frene bastı
Bu pozitif tablonun yılın son çeyreğine 
yansımadığı ise aşikar. Belirsizlik, paranın 
maliyetinin artması ve farklı yatırım 
araçlarının da yüksek getiri sağlaması 
yatırımları ve yeni girişimlerin ortaya çıkışını 
yavaşlattı. 2021’de sıklıkla gördüğümüz 
tecrübeli profesyonellerin yeni girişimlerin 
kurucu ortakları olması trendi de son 
çeyrekte yavaşladı. Belirsizlik döneminde 
insanlar haklı olarak bekleyip görmeyi tercih 
ediyorlar. Fakat bunların hepsi bir kenara; 
bence 2021’e damgasını vuran konu, teknoloji 
dünyasındaki insan kaynağı sıkıntısı. Sadece 
girişimler değil, orta ya da büyük ölçekli 
şirketler de nitelikli teknoloji profesyoneli 
bulmakta ve elde tutmakta zorlanıyorlar. 
Uzaktan çalışma ve kur ekosistemi bu 
durumu etkileyen iki temel faktör oldu. 
Geçmiş yıllarda beyin göçüne sorun olarak 
bakmıyordum. Aksine yurt dışında önemli 
pozisyonlarda dostlarımızın, ülkemizden 
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insanların çalışmasının çok değerli olduğunu 
düşünüyordum. Fakat 2021’de yaşadıklarımız 
farklı. Uzaktan çalışma yaygınlaştığı 
için en temel pozisyonlarda bile insanlar 
yabancı şirketlerde çalışıyor ve ciddi gelir 
elde ediyorlar. Tabii ki bu da bilişim ihracatı 
ve Türkiye için çok değerli. Ancak bizim 
şirketlerimiz, girişimlerimizin ekip kurmakta 
zorlandıkları, dünya ile rekabet edecek 
teknolojileri üretmekte sıkıntı çektikleri 
zaman, orta vadede büyük bir risk ile karşı 
karşıya olacağımızı düşünüyorum. 2022’de 
çok daha fazla teknoloji profesyoneli eğitmek 
ve ekosisteme sokmak zorundayız. 
ABD gibi pazarlarda uzun yıllardır 
gözlemlediğimiz başarılı bir modelin 
Türkiye’de de iyi örneklerini görmeye başladık. 
Girişimlere doğru zamanda yüksek fon 
bulmak da başarının bir sırrı. Tabii ki çok iyi bir 
iş modeli ve o iş modelini hayata geçiren ekip 
ile teknoloji ya da iş inovasyonu gerekli, fakat 
bu iyi işleri ölçeklendirebilmek için çok fazla 
finansman da gerekebiliyor. Getir, bunun 
çok iyi bir örneği. Doğru zamanda yeterli 
finansmana ulaşamasaydı, bir başka global 
lideri yaşlı gözlerle seyrediyor olabilirdi. 

Türkiye, dünyanın en önemli oyun 
geliştirme ekosistemlerinden biri oldu
2021’i değerlendirirken oyun ve blockchain 
dikeylerine yer vermezsek olmaz. Binin 
üzerinde oyun stüdyosu ile Türkiye, dünyanın 
en önemli oyun geliştirme ekosistemlerinden 
biri. Dream Games kısa sürede oyun 
sektörünün çıkardığı ikinci Unicorn oldu. 

Çok sayıda şirket satışına şahit olduk. 
Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere, 
Denizli, Antalya, Gaziantep, Eskişehir gibi 
birçok şehirde kuvvetli ekosistemler ve oyun 
girişimleri oluşuyor. 
2021'e NFT’nin damgasını vurduğunu 
söylemek yanlış olmaz. NFT oyunlar ile oyun 
sektöründe önemli bir değişim evresindeyiz. 
Şu an için Türkiye ekosistemi bu değişimi 
yakalıyor gibi görünüyor. Bizim da dahil 
olduğumuz, Boğaziçi Ventures portföy 
şirketlerinden de başarılı NFT oyun lansmanı 
yapanlar oldu. Oyun dışında sanatsal 
NFT’lerin ileride metaverse dünyalarında 
kullanılabilecek olması, şimdiden önemli 
sayıda koleksiyoneri ortaya çıkardı ve hacim 
hızla büyüyor. 
Genelde bu tip değerlendirmelerde ekosistem 
için aslında çok büyük etkisi olan kamunun 
atlandığını görüyorum. 2021’de kamu da 
bence çok çalıştı. Girişim ekosistemini 
anlayan, buraya kaynak aktaran, gerekli 
değişiklikleri hızla yapmaya çalıştıklarını 
gördük, bence Türkiye için çok değerli. Tabii 
ki daha gidecek çok yolumuz var ama 
değişimlerin doğru ve hızlı olması çok önemli.
Sonuç olarak 2021, dalgayı yakalayıp üstüne 
binmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez 
daha ispatladı. Bence en büyük öğrenim bu 
olmalı. Pandemi, uzaktan çalışma, teknoloji 
kullanımının hızla artması, NFT, kripto ve 
metaverse. 2021 dendiğinde ilk akla gelen 
güçlü dalgalar. Bu dalgaları doğru açıyla 
yakalayıp üstünde seyredenlerin ne kadar 
hızlı başarılı olduğuna şahit olduk.

KÖŞE YAZISI
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Ödeme 
sistemleri 
pazarında 
2021’nin 
enleri
Özge Çelik, 
Birleşik Ödeme Genel Müdür Yardımcısı

Bu ayki yazımda ödeme 
sistemleri pazarının 2021 
yılına dair değerlendirmesini 
ürün ve trendler bazında 
paylaşıyorum.

2021 yılı pek çok açıdan oldukça zor 
geçse de ödeme sistemleri dünyasında 
önemli gelişmeler yaşandı. Forbes’da 
Aralık ayında 2021’in fintech ve 
bankacılık alanında kazanan ve 
kaybedenlerine yönelik bir yazı yayınlandı. 
Yazıya göre kazananların başında 
eski adıyla Square geliyor. TikTok ve 
Google iş birlikleri, şimdi al sonra öde 
şirketi AfterPay’i satın almasıyla yeni 
nesil girişimler arasında en hızlı olmayı 
başaran marka olarak birinci sırayı 
alıyor. Liste Plaid ve Klarna gibi şirketleri 
başarılılar listesinde sıralarken 2019’da 
operasyonlarına başladığı Amerika’dan 
çıkan N26’nın yanlış strateji ve 

pazarlama, segmentasyon gibi alanlardaki 
eksiklikleriyle başarısızlar listesine girdi.
Ben de bu yazıdan yola çıkarak ödeme 
sistemlerini firma bazında değil ancak ürün 
ve trendler bazında yorumlarımı paylaşmak 
istedim.
2021 yılına Ocak ayında hayata giren 
TCMB’nin FAST uygulaması ile hızlı bir 
giriş yaptık. Fast uygulaması 7/24 para 
transferi imkanın yanı sıra kare kod, açık 
bankacılık, ödeme isteme ile birleştiğinde 
yeni bir ödeme sistemi olarak çok büyük 
potansiyele sahip. Dünyada pek çok 
başarılı uygulamasını gördüğümüz ve 
özellikle düşük tutarlı nakit ödemelerin 
yerini alabilecek pek çok yeni iş modelini 
FAST üzerinde göreceğimize inanıyorum.

Temassız ödemeler büyümeye devam etti
2021 yılının bir diğer önemli gelişmesi 
pandeminin de getirdiği itici güç ile 
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süreçlerini destekleyecek pek çok ürün 
ve hizmete daha çok ihtiyaç duymaya 
başladılar.
Diğer yandan Şimdi Al Sonra Öde (BNPL) 
çözümleri de 2021 yılına bu alana yapılan 
önemli yatırımlar, satın almalar ile damga 
vurdu. Tüketicilerin gerek kartlarda 
uygulanan ücret ve faizleri yüksek 
bulmaları gerek daha kullanıcı dostu ve 
inovatif ürünleri tercih etmeleri nedeniyle 
geçtiğimiz sene 93 milyar dolarlık bir 
hacme ulaşmış olan BNPL çözümlerinin 
önümüzdeki yıl çok daha fazla kullanıcıya 
ulaşması bekleniyor.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken bir de 
Metaverse kavramı gündeme oturdu. Pek 
çoğumuz “Second Life” isimli sanal dünya 
ile en azından merakından tanışmıştır. 
İleride hayatımızda çok daha büyük 
yer edinecek bu yeni sanal dünyalarda 
ödemelerin nasıl yapılacağı, kripto 
paralar ve finansal kuruluşların yeni iş 
modelleri üzerine çalışmaların gittikçe 
hızlandığını görüyoruz.
Kuşkusuz ödeme sistemlerinde 2021 yılı 
demişken yeni bir dönemin başlangıcı 
diyebileceğimiz TCMB tarafından 
yayınlanan kare kod standartları ile 
ikincil düzenlemeler, BDDK’nın dijital 
bankacılık alanında attığı adımlar ile 
önümüzdeki senenin çok hareketli bir 
sene olacağına şüphe yok. Bir yandan 
mevzuata uyum çalışmaları yapılırken 
diğer yandan yeni iş modelleri ve 
fırsatları ile hep birlikte göreceğiz.

temassız ödemelerde yaşanan büyük 
artış oldu. Barclaycard tarafından 
açıklanan ve İngiltere’de temassızın 
mağaza içi ödemelerdeki payının %90'a 
yükseldiğini gösteren verinin bir benzeri 
ülkemizde de yaşandı. BKM verilerine 
göre 2020 yılında 1,7 milyar temassız 
işlem yapılırken bu rakamın iki katına 
2021’in sadece üçüncü çeyreğinde 
ulaşıldı, şifresiz işlem limiti 350TL’ye 
çıkarıldı. Benzer şekilde mobil temassız 
ödemeler ve kare kod ile yapılan 
ödemeler de 2021 içerisinde önemli 
artış göstererek bir önceki seneye 
göre yaklaşık iki kat büyüdü.  Hijyen 
kaygısıyla başlayan bu geçiş artık 
bir alışkanlığa dönüşmek üzere. Hem 
kasiyerler hem de kart sahiplerinin 
nihayet temassız işlemlerin kolaylığına 
alıştığını görmek sektör adına çok 
sevindirici. Çünkü bu alışkanlık değişimi 
dijital ödemelere geçiş sürecini de bir o 
kadar kolaylaştıracak. 

“Şimdi Al Sonra Öde” çözümleri revaçta
2021 nakitten dijitale geçişin çok 
hızlandığı bir yıl oldu. İnternet üzerinden 1 
milyardan fazla işlem yapılırken pazarda 
pek çok yeni ürün yerini aldı. Özellikle 
dijital cüzdanlar konusunda pek çok 
yeni uygulamanın hayata geçtiğini 
gördük. Kurumlar tedarik süreçlerinde 
dijitalleşmeye geçmek, müşterilerine 
veya iş ortaklarına destek olmak, 
bağlılık yaratmak amacıyla dijitalleşme 
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SHERPA’yı 
bünyemize 
dahil etmemiz 
globalleşme 
yolunda 
attığımız 
önemli 
adımlardan 
biri
Yasin Oral
Paribu CEO’su

2021 yılı Paribu açısından nasıl geçti? Genel 
olarak değerlendirir misiniz?
2021 yılı büyümeyi ve gelişmeyi 
sürdürdüğümüz bir yıl oldu. 1,5 milyon 
kullanıcıyla başladığımız 2021 yılını 5 
milyonu aşkın kullanıcıyla tamamladık. 
2021 yılında yeni projeler hayata geçirdik. 
Blokzincir teknolojisine yatırım yapmak ve 
yeni finansal dünyaya katkı sağlayacak 
ürünler sunmak üzere kurduğumuz Stoken 
ile sürdürülebilir bir token ekonomisi 
yaratmak üzere önce Fenerbahçe Token’ı 
ürettik. Daha sonra da kripto varlık 
sektöründe yeni iş birliği olanakları sunan 
Türk lirasını dayanak varlık olarak kullanan 
sabit coin TRYC’yi piyasaya sunduk. 
2021 yılının sonunda erken dönem olarak 
adlandırılan projelerin token’larını listelemek 
için Paribu Box piyasasını açtık. Kullanıcı 
deneyimine verdiğimiz önemin bir sonucu 
olarak SHERPA’yı bünyemize kattık. Destek 

2021 Türkiye kripto para 
ekosistemi açısından hareketli 
bir yıl oldu. Sektörün en 
önemli oyuncularından 
Paribu’nun dijital tasarım 
stüdyosu SHERPA’yı satın 
alması şüphesiz yılın en önemli 
gelişmelerinden biri oldu. 
Hem bu satın almayı hem de 
pazarda geride bıraktıkları beş 
yıla dair dönüm noktalarını 
Paribu CEO’su Yasin Oral ile bu 
ayki Trend Raporu köşemizde 
konuştuk.
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verdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri 
ve sponsorluklarla da toplumsal faydayı 
gözeterek 2021 yılını başarıyla kapattık. 

Paribu’nun SHERPA’yı satın alması Türkiye 
dijital ekosistemi açısından yılın en önemli 
gelişmelerinden biri oldu. Bu satın alma ne 
zamandır gündeminizdeydi? Kısaca süreci 
değerlendirebilir misiniz?
Paribu bir kripto para platformundan 
fazlası. Biz bir teknoloji şirketiyiz ve 
SHERPA’yla birlikte yürüttüğümüz 
çok sayıda proje var. SHERPA ile ilk 
çalışmaya başladığımız dönemde, mevcut 
dijital varlıklarımız üzerindeki kullanıcı 
deneyimini iyileştirmeyi ve ölçümleme 
altyapısını oluşturmayı hedeflemiştik. 
İlk etabı tamamladıktan sonra kısa 
bir süre ara verdik. Sonraki adımı ise 
Haziran 2021’de attık. O günden bugüne, 
Paribu’nun işlem platformuna ait yeni 

nesil web ve mobil deneyiminin temellerini 
birlikte atıyoruz. Bundan sonraki süreç 
için de tüm projelerimizin Paribu’nun 
anlayışıyla, ilerleyebilmesi için SHERPA ile 
yolumuza devam ediyoruz.  Yerel pazardaki 
başarılarımızı global ölçeğe taşımak için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Globalleşme 
yolculuğumuzda her zaman odağımız 
pratik ve güvenilir olanı kullanıcılarımızla 
buluşturmak. Bu anlayış doğrultusunda 
kullanıcı deneyimine verdiğimiz önem, 
SHERPA’nın ailemize katılmasıyla farklı bir 
boyuta ulaşıyor. Bu birlikteliği, Türkiye’de 
bir ilk olması sebebiyle stratejik bir satın 
alma olarak konumlandırıyoruz.

Paribu’nun bu hamlesi şirketin gelecek planları 
açısından ne anlama geliyor?
SHERPA’nın bünyemize katılmasıyla 
Türkiye’deki yakın gelecekte de 
globaldeki kullanıcılarımıza en 
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yalın, en fonksiyonel ve en güvenilir 
deneyimleri sunacağımız tasarım 
sistemleri kuracağız. SHERPA ekibinin 
ürün deneyimi tasarlama ve uygulama 
konusundaki tecrübesine çok 
güveniyoruz. Yol haritamız, teknoloji 
alanında öncü çalışmalara imza atmak 
üzerine kurulu. SHERPA’yı bünyemize 
dahil etmemiz de globalleşme yolunda 
attığımız önemli adımlardan biri. 

Kripto para ekosisteminde kullanıcı 
deneyimi hangi açılardan önemli? Aynı 
zamanda yaklaşık 2 yıldır iş ortağınız 
da olan SHERPA ile UX açısından Paribu 
ekosisteminde önümüzdeki günlerde ne 
gibi yenilikler göreceğiz?
Paribu bugün son kullanıcı nezdinde en 
güvenilir ve güçlü kripto işlem platformu 
olarak bilinse de aslında yeni nesil bir 
teknoloji firması. Teknoloji firmaları, 
finansal teknolojilerdeki hızlı devinimler 
sayesinde gerek yeni ürün geliştirme 
gerekse pazar yaratma eksenlerinde çok 
hızlı hareket edebildikleri bir dönemden 

geçiyorlar. Dünyadaki başarılı örnekler, 
teknolojinin insan ve sistem etkileşimi 
konusundaki tasarımlarında problem 
çözme odaklı olmaya yatırım yapan 
şirketlerin önemli bir avantaja sahip 
olduğunun kanıtı. Kullanıcı da blokzincir, 
kripto para, NFT ve metaverse gibi yeni 
dünya sistemlerinde onunla empati 
kurmayı bilen bu tip şirketlere güven 
duymayı tercih ediyor. Biz kullanıcı 
deneyimi tasarımı alanında Türkiye’nin 
en iyi ekibi SHERPA’nın da aramıza 
katılmasıyla ilk günden bugüne esas 
aldığımız yegâne değerimiz olan “güveni” 
tasarlamak için çok önemli yatırım yaptık. 

Geçtiğimiz günlerde beşinci yılınızı geride 
bıraktınız. Bu beş yıllık süreçte Paribu 
ekosistemindeki dönüm noktalarını kısaca 
aktarır mısınız?
Her koşulda kullanıcılarımızı merkeze alarak, 
teknoloji donanımızı geliştirerek, yeni 
projeler üreterek ve topluma katkı sağlayan 
kuruluşlara destek vererek 5 yılı dolu dolu 
geçirdik. 2017’de kullanıma açıldık ve 
daha üçüncü ayımızda pazar lideri olmayı 
başardık. Uygulanan kesintisiz güvenlik 
tedbirleri, pratik ve kullanışlı arayüz, hızlı 
işlem olanağının da etkisiyle kullanıcı 
sayımız ve hacmimiz hızla arttı. 2018 
yılında Bitcoin dışında altcoinler listelemeye 
başladık. 2019’da 2.0 sürümüne geçtik. 
Daha sonra fan token listelenmesi, Stoken 
şirketi kurulumu, FB token’ın piyasaya 
sunulması, Paribu Box piyasasının açılımı, 
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Bir teknoloji şirketi olarak hem 
ülkemizde hem de globalde 
blokzincir ekosistemi için ürün 
ve proje geliştiren oluşumları da 
takip ediyor ve onlara destek 
olmayı da sorumluluklarımız 
arasında görüyoruz.
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sabit coin TRYC’nin piyasaya sunulması 
gibi sektörde fark yaratacak önemli işlere 
imza attık. Bugün günlük ortalama işlem 
hacmimiz 600 milyon doları aşıyor ve şu an 
80 adet kripto varlık listeliyoruz.

Beşinci yılınıza özel tanıttığınız yeni 
projeleriniz Paribu Net ve Paribu Ventures’ı 
kısaca anlatır mısınız?
Paribu olarak blokzincir ağının öneminin 
farkına vararak bu alanda uzun süredir 
çalışmalar yürütüyorduk. Paribu Net, 
Türkiye’nin ilk bağımsız blokzincir 
projesi ve bir ekosistem aslında. 5 
milyonu aşkın kullanıcıya sahip bir 
zeminden yola çıkarak Paribu olarak bir 

blokzincir ekosistemi geliştirdik. Hızlı, 
güvenli, dayanıklı ve ölçeklendirilebilir 
bir ağ oluşturduk. Paribu Net üzerinde 
Ethereum’da olduğu gibi akıllı kontratlar, 
merkeziyetsiz borsalar, merkeziyetsiz 
finans platformları, NFT marketleri 
ve daha pek çok dağıtık uygulama 
geliştirilebilecek. Bir kripto varlık 
işlem platformundan bağımsız çalışan 
ETHEREUM, AVALANCHE, SOLANA, 
ALGORAND, EOS gibi hizmet verecek 
Paribu Net, aynı zamanda Paribu 
sayesinde Exchange projesi özelliği de 
taşıyacak. Halka açık testnet ile faaliyete 
geçen Paribu Net’in 14 Şubat’ta da 
mainnet’in açılması planlanıyor. Mainnet’in 
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ardından ağın kendi native token’ı Paribu 
Coin (PRB)’in ön satışı da başlayacak.
Paribu Ventures, merkeziyetsiz blokzinciri 
ekosistemine yatırım yapmak için 
oluşturduğumuz bir proje. Global bir bakış 
açısıyla inovasyon temelli, fark yaratan 
girişimcilerin, projelerinin erken ve ileri 
aşamalarda keşfedilmesi ve başarılı olmaları 
için böyle bir yapı kurduk. Gerek maddi 
kaynak sunarak gerekse de Paribu'nun 
teknolojik altyapısına erişim sağlayarak 
kullanıcı kitlesine ulaştırarak yanlarında 
yürümek amacındayız. Ventures, ilk etapta 
30 milyon dolarlık bir yatırım bütçesi ile 
başlayacak. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde 
minimum 30 girişime yatırım yapmayı 
planlıyoruz. Belli kriterler doğrultusunda 
seçilecek girişim ya da projelere maddi 
kaynak ve Paribu'nun teknolojik altyapısına 
erişim imkânı sağlanması hedefleniyor.

Bu projeler ile Türkiye blokzincir ekosisteminin 
gelişimine yapmak istediğiniz katkılar neler?
Bir teknoloji şirketi olarak hem ülkemizde 
hem de globalde blokzincir ekosistemi 
için ürün ve proje geliştiren oluşumları da 
takip ediyor ve onlara destek olmayı da 
sorumluluklarımız arasında görüyoruz. 
Global ölçekte blokzincir teknolojilerini 
destekleyerek Paribu'nun teknolojide hep 
en önde kalmasını sağlamak istiyoruz. Hem 
Paribu Net hem de Paribu Ventures bu bakış 
açımızla ortaya çıkan projeler. Blokzincir 
ekosistemi büyürken biz de Paribu olarak 
yeniliklere öncülük etmek istiyoruz. 

Paribu olarak geleceği şekillendirecek 
teknolojilerin merkezinde yer alıyorsunuz. 
Sizce blokzincir, metaverse, NFT gibi yeni nesil 
teknolojilerin hayatımıza somut etkilerini nasıl 
ve ne zaman göreceğiz?
Aslında blokzincir teknolojisinin 
etkilerini kullandığımız ilk günden beri 
görüyoruz. NFT ise yüksek yatırımlarla 
gündeme gelmesine rağmen cüzdan 
sayılarını incelediğimizde çok az sayıda 
kullanıcının hayatında yer alıyor. 
Önümüzdeki süreçte bunun değişeceğini, 
sahiplik algısındaki dönüşümünü 
ve dijital sanatın yepyeni türlerinin 
yayıldığını göreceğiz. 

Metaverse için hâlâ erken denilebilir 
ancak bir ivmelenme söz konusu. 
Sanal gerçeklik teknolojisinin gelişimi, 
hayallerimizi yakalar seviyede 
neredeyse. Bu da girişimcilere 
düşündüklerini gerçekleştirme şansı 
veriyor. Sanal gerçekliğin erişilebilirliği 
arttıkça ciddi bir dönüşümün 

TREND RAPORU

Globalleşme yolculuğumuzda 
her zaman odağımız pratik ve 
güvenilir olanı kullanıcılarımızla 
buluşturmak. Bu anlayış 
doğrultusunda kullanıcı 
deneyimine verdiğimiz önem, 
SHERPA’nın ailemize katılmasıyla 
farklı bir boyuta ulaşıyor.
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başlangıcında olduğumuzu görebiliyoruz. 
Bunlarla birlikte oyun sektörünün 
de dönüşümünü izliyoruz. NFT’lerin 
ve blokzincirin etkisiyle oyunların 
artık oyuncuya maddi değer yaratan, 
paylaşımcı ve ödüllendirici bir çizgiye 
geldiğini görüyoruz. Bu da anlayış 
ve beklentileri değiştiriyor. İlerleyen 
dönemde oyunlar arası geçişkenlik, 
oyunlar üstü varlıklar gibi kavramlardan 
daha çok söz edeceğiz.

Paribu beş yıldır toplumsal faydayı da göz 
ardı etmeyen bir şirket. Bu bağlamda hayata 
geçirdiğiniz ve parçası olduğunuz işleri 
özetleyebilir misiniz?
Biz Paribu olarak inanıyoruz ki, yarının 
dünyasını bugünden inşa etmenin tek 
yolu teknolojiyi sahiplenmekten geçmiyor. 
Çevre, sanat, spor, kültür ve eğitim 
alanlarını da aynı şekilde sahiplenmek 
gerekiyor. Sektörde öncü bir firma olarak 
sosyal sorumluluk alanlarında da öncü 
faaliyetlerde bulunuyoruz. Yarının dünyası 
için sorumluluk alarak önemli çalışmalara 
imza attık. Geçtiğimiz yıl, Türkiye’de bir 
ilki gerçekleştirerek UNICEF’e kripto 
parayla bağış kampanyası başlatmamız, 
buna en iyi örneklerden biri. Bununla 
birlikte Afrika’da toplam 7 adet su kuyusu 
açtırdık, Toplum Gönüllüleri Vakfı’na 
bağışta bulunduk, İKSV Alt Kat, Film 
Festivali ve Tiyatro Festivali’ne sponsor 
olduk. 7 milli sporcunun yer aldığı Team 
Paribu’yu kurduk ve sporcularımızı 

TREND RAPORU

olimpiyat yolunda destekledik. TOG, 
Sen de Gel desteklediğimiz sivil toplum 
kuruluşları arasında. Bu sene yeni 
projelerde başka STK’larla da iş birliği 
projelerimiz var. Kültür sanat alanındaki 
iş birliklerimiz devam edecek. IKSV ve 
DasDas’la projelerimiz devam ediyor. Bu 
sene yeni iş birliklerimizi de duyuracağız. 
Team Paribu bizim için çok önemli, milli 
sporcularımıza desteğimiz devam edecek 
ve daha yüksek fayda üretecek şekilde 
projemizi genişleteceğiz. 

2022 yılında Paribu’nun gündeminde neler 
olacak? 2021’e göre sektörde ve sizin 
tarafınızda neler değişecek?
Paribu olarak kurulduğumuz ilk günden 
bu yana geleceği inşa edenlerden olmayı 
seçerek tüm çalışmalarımızı bu yönde 
gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de blokzincir 
teknolojisinin gelişimi için yıllardır 
eğitime destek veriyoruz, geçtiğimiz 
günlerde duyurduğumuz ve ülkede bir ilk 
olan bağımsız blokzincir projemiz Paribu 
Net’i hayata geçirdik. Paribu Ventures 
oluşumunu kurduk ve bunun çatısı 
altında blokzincir temelli projeler başta 
olmak üzere pek çok projeye yatırım 
yapacağız. Bu çalışmalarımıza yenilerine 
de ekleyerek Türkiye’de finans ve 
teknoloji ekosisteminin gelişimine katkı 
sağlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki 
dönemde metaverse, NFT ve oyun 
dünyası ile ilgili de çalışmalarımız 
olacak. 
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Öncelikle “metaverse ajansı” nedir, 
kısaca anlatır mısınız?

Çağlar Gözüaçık: Son 
bir yıldır Metaverse 
alanında çalışacak 
bir ajans açma 
düşüncemiz vardı. Ekim 
ayında Facebook’un 
tüm dünyaya bu 

alanda büyük yatırımlar yapacağını 
duyurmasıyla biz de planladığımız 
yatırımı hayata geçirdik ve Tazefikir 
Metaverse’ü kurduk. Şu an ekibimizde 3D 
artistler, yazılım mühendisleri, Metaverse 
proje yöneticileri, NFT tasarımcıları, 
blok zinciri stratejistleri, Metaverse 
mimarları, kreatifler ve marka yöneticileri 
bulunuyor. Çok yakın bir zamanda 
Londra’da ofisimizi açacağız, bununla 
birlikte Almanya'da iş birliklerimiz 
devam ediyor. Bir diğer yandan ise 
Amsterdam’da ki yazılım partnerlerimiz 
ile ses getirecek projeler üzerinde 
çalışıyoruz.

Tazefikir Metaverse için 
kurduğunuz ekipten 
bahsedebilir misiniz? 
Murat Koçuk: Tazefikir 
Metaverse şu an için 16 
kişiden oluşan uzman bir 
ekiple yola çıktı. Yaklaşık 

100 kişiye ulaşan Tazefikir Group’un en 
genç üyesi. Yakın zamanda yeni ihtiyaçlar 
ve projeler dahilinde büyümeye devam 
edeceğiz. Ekibimiz, Metaverse kavramını 
ve dijitalleşen dünyanın dinamiklerini 
yakından takip eden, öncü olarak 
adlandırdığımız kişilerden oluşuyor.
Yazılım mühendislerimiz uzun yıllardır web 
ve mobil teknolojiler alanında çalışmalar 
yürütmüş, pek çok önemli ve ödüllü 
projelerde görev almış kişiler. Blok zinciri 
ve teknolojisi konusunda da bilgi sahibiler 
ki bu bizim için çok değerli. Aynı şekilde 
3D artistlerimiz Decentraland, Sandbox, 
Roblox vb. projelerde sanal dünyalar 
yaratmış, deneyimli isimler. Ekibimizin 
diğer üyeleri de uzun yıllardır sektörde olan, 
geleceğe dair değerli fikirleri bulunan ve bu 
devrimsel dönüşüm sürecinde fikirleriyle 
bizleri ileriye taşıyacak olan kişiler.
Yakın zamanda ekibimize oyun 
tasarımcıları ve blok zinciri yazılım 
mühendisleri de dahil etmeyi hedefliyoruz.
Özellikle oyun tasarımcılarının 
Metaverse evreninde önemli katkıları 
olacağını düşünüyoruz. Tazefikir 
Metaverse ekibi olarak temel amacımız 
Metaverse platformlarında projeler 

Marka ve iletişim çalışmaları ile 
dikkat çeken Tazefikir Group'un 
yeni girişimi Metaverse alanında 
oldu. 16 kişilik uzman ekip, strateji 
ve danışmanlığın yanı sıra, 
yeni alanda var olmak isteyen 
markalara özel çözümler sunuyor. 
Konunun detaylarını Tazefikir 
Metaverse ekibi ile konuştuk.
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Çağrı Pişkinoğlu,
Account Director

gerçekleştirmekten ibaret değil, bu dijital 
evrenin gelişmesine katkıda bulunarak 
devrimsel gelişimin de öncülerinden olmak.

Tazefikir Metaverse olarak teknolojik 
altyapı ve Ar-Ge tarafında neler 
yapıyorsunuz?
Murat Koçuk: Altyapı olarak öncelikle 
ekibimizde herkesin benzer düzeyde bilgi 
sahibi olmasına çabalıyoruz. Blok zinciri 
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kavramı ve teknolojisini anlamaları, NFT 
teknolojisinin ortaya çıkışını ve gerçek 
amacını görmelerini, Metaverse evreni 
fikrinin neden ortaya çıktığını ve neleri 
değiştireceğine dair fikir sahibi olmalarını 
istiyoruz. Bu konuda onları bilgi ve 
teknoloji olarak besliyoruz, beslemeye 
de devam edeceğiz. Burada Almanya 
ve Amsterdam’da ki partnerlerimizle 
yaptığımız AR-GE yatırımları, karşılıklı 
sinerji oluşturmamızı ve evrenler arası 
gelişmeleri farklı  vizyonlarla besleyebilme 
imkanı sunuyor. 
Bununla beraber, NFT konusunda yatırımlar 
yapıyoruz, hem Tazefikir Group olarak 
bizzat hayata geçirdiğimiz projelerimiz 
oldu, olmaya da devam edecek hem de 
markalarımız için farklı ve unutulmaz 
projeler üretiyor olacağız.

Bu yeni ajans yapılanması ile neler 
vadediyorsunuz ve anahtar teslim proje 
isteyenlere neler sunuyorsunuz?

Özlem Dural: Tazefikir 
Group; ajans kültürü 
gereği yeniliklere daima 
çok hızlı şekilde adapte 
olabilen bir yapıya 
sahip.
Bu sayede hem 

markalarımıza hem de sektördeki diğer 
ajanslara yıllardır öncülük ediyoruz. 
Metaverse alanında ise her gün genişleyen 
hizmet yelpazemiz şöyle: 
• Metaverse stratejileri ve Danışmanlığı
• Decentraland, Sandbox, OVR, Earth 2 

Danışmanlığı
• Markalara Özel Alan Alma
• Markaya Özel NFT Tasarımı ve Hesap 
Yönetimi
• AR/VR/XR Projeleri
• Mağaza ve Deneyim Alanı Tasarımları ve 
Modellemeler
• MetaVerse Mimarlığı
• Sergi Dizaynı
• Etkinlik, Toplantı ve Konferans 
Organizasyonları (Oculus ile ve Oculus 
olmadan) 
• Metaverse Projelerinin İletişimi, Film 
prodüksiyonları
• Kurum içi Metaverse Eğitimi
• Yöneticilere Özel Hesap Açma ve 
Danışmanlık

Nasıl geribildirimler aldınız? Metaverse 
özelinde çalıştığınız müşterileriniz var mı? 
Simla Pala: Metaverse, birçok farklı 
sektörden markanın sıcak gündemi olarak 
ajandalarında yer alıyor. Bu sebeple 
oldukça ilgililer, süreçleri tam anlamıyla 
anlamak ve en doğru stratejilerle proje 
yaratma konusunda çok hevesliler. Biz de 
bu anlamda onlara öncülük ediyoruz ve 
deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Türkiye’de 
ilk kez Decentraland'de kurulan bir ajans 
olan Tazefikir Metaverse, deneyimini 
markalarımızla paylaştığımızda, 
yani Decentraland’de ajansımızı 
gezdiklerinde ve yapılabilecekleri birebir 
deneyimlediklerinde, aslında hem güvenleri 
artıyor hem de konuyla ilgili cesaret 
kazanıyorlar. Çünkü temelde yeniliklere 

MARKA
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karşı temkinli olma güdüleri var. Ne ile 
karşı karşıya olduklarını  gösterdiğinizde, 
çok etkileniyorlar ve bir parçası olmak 
istiyorlar. Yani, biz onlara bitmiş bir proje 
gösterdiğimiz için hepsi çok büyük bir 
ilgi ile burada yer almak istiyor. Üstelik 
‘media first’ olmanın yarattığı çok büyük 
bir heyecan var. Şu anda proje üzerinde 
çalıştığımız markalarımız; sağlık, hızlı 
tüketim, kozmetik, otomotiv, kişisel 
bakım, giyim, bankacılık ve teknoloji 
sektörlerinden.
Metaverse, Türkiye’de markaların 
gündeminde şu an nasıl bir yer tutuyor? 
Ceren Karaaslan: Türkiye’de markalar hızla 
Metaverse’de yer almak istiyorlar. Özellikle 
Z ve Y jenerasyonuna yaşatacakları 
deneyimler için bu yeni evreni büyük 
bir fırsat olarak görüyorlar. Metaverse 
ile birlikte farklı iletişim modelleri de 
hayatımıza girmeye başladı. Bu yüzden 
ekosisteme uyumlanmak ve varlık 

göstermek Türkiye’deki markaların şu an 
için önceliği konumunda diyebiliriz.
Globaldeki gelişmelere baktığımızda, 
Gucci, Adidas, Under Armour, Nike, 
Samsung, Nvidia gibi markalar hızlı bir 
şekilde Metaverse’de varlık göstermeye 
başladılar. Türkiye’deki markalar da bu 
gelişmeleri yakından takip ediyor ve 
aksiyon almak üzere Tazefikir Metaverse ile 
iletişime geçiyor. 
Tüm bunların yanı sıra Metaverse’de 
markaları da bekleyen büyük fırsatlar 
var. Deneyim alanları inşa ederek, 
NFT koleksiyonu yaratabilirler, sanal 
influencerlar ile kampanyalar yaratarak 
çeşitli etkinlikler düzenleyebilirler. 
Bu fırsatları değerlendirmek için doğru 
strateji ve ajansla ilerlediklerinde kategori 
bazlı büyük farklar yaratacaklar.

Metaverse sizce özellikle sağlık sektöründe 
neleri değiştirecek? 
Çağrı Pişkinoğlu: Sağlık sektörüne katkı 
sağlayan yeni teknolojiler günümüzde ve 
gelecekte çok önemli yer kaplıyor. Yapay 
zeka sayesinde; hastalık teşhisi, tedavisi, 
tıbbi tarama ve ilaç geliştirme robotları 
gibi teknolojiler kullanılmaya başlandı. 
Metaverse’ün gelecekte bu alana yapacağı 
katkılar da kuşkusuz tartışılmaz.
AR (artırılmış gerçeklik) ve VR (sanal 
gerçeklik) teknolojileri; doktor eğitimleri, 
hasta teşhis ve tedavilerinde kolaylık 
sağlayabilecek önemli teknolojiler. İlerleyen 
günlerde bu teknolojilerle desteklenecek 
Metaverse özellikle teşhis koyma, doktor ve 
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hastane personelinin eğitilme süreçlerinde 
kişilere avantajlar sağlayacak. Biz Tazefikir 
Metaverse olarak, şimdiden, hekim 
toplantıları, konferans ve çeşitli meslek 
eğitimlerini Metaverse üzerinden hayata 
geçirmeye başladık. 
Grand View Research tarafından 
hazırlanan bir raporda, küresel artırılmış 
gerçeklik pazarı büyüklüğünün 2020 
yılında 17,67 milyar dolar olduğu söyleniyor. 
Bu rakamın 2028 yılına dek yıllık %43,8 
büyüme göstereceği öngörülüyor. 
İlerleyen dönemlerde sağlık sektöründe 
Metaverse’ün insanlığa sağlayacağı bazı 
imkanları şu şekilde sıralayabiliriz.
Sağlık çalışanları bulaş riski taşıyan 
hastalıkların tanı ve tedavileri 
Metaverse üzerinden risksiz şekilde 
gerçekleştirebilecek. Tedavisi zor olan, 
hızlı hareket edilmesi gereken ve hayati 
tehlikesi olan hastalıkların teşhis ve tedavi 
süreçleri bu sayede daha ucuz, kolay ve 

erişilebilir hale gelecek. Metaverse, sağlık 
çalışanlarının kendilerini geliştirmeleri 
ve mesleki edinimleri konularında önemli 
katkılar sunacak. 
Metaverse sayesinde kadavra ve vaka 
pratiği eksiklikleri giderilip ayrıntılı bir 
anatomi çalışması yapılabilecek. 
Gerçekçi ameliyat simülasyonları ile 
öğrenciler hiçbir risk olmadan ameliyat 
yapmayı öğrenirken, hekimler özellikle 
risk taşıyan gerçek ameliyatlar öncesinde 
pratik yapma imkanı bulabilecekler.
Veteriner hekimler de Metaverse’te eğitim 
alıp sanal dünyada aldıkları eğitimlerin 
pratiklerini yapabilecekler. Gelişen 
teknolojiler ile organ üretimi sırasında 
yapılması gereken 3D modelleme ve 
düzenlemeler Metaverse üzerinden 
hızlı, zahmetsiz ve başarılı bir şekilde 
gerçekleştirilebilecek.

Etkinlik, toplantı ve konferans sektöründe 
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yaygınlaşması için ne kadar zaman 
gerekli? 
Erkan Ketenci: Metaverse’de konserler, 
etkinlikler ve organizasyonlar dünya 
çapında düzenleniyor, bizde Tazefikir 
Metaverse olarak bu alanda çalışmalarımızı 
markalarımız için gerçekleştiriyoruz. 
Zaman içerisinde gelişen altyapı özellikle 
5G’nin hayatımızda yaygınlaşması, 
giyilebilir teknolojilerin artışı ve 
tüketicilerin bu teknolojilere hazır oluşu ile 
çok daha geniş çapta etkinlikler hayata 
geçecek. 
Çok uzun değil maksimum 2 yıl içerisinde 
çok daha etkin ve bol katılımcılı 
organizasyonlar gerçekleştirebileceğiz.

Metaverse sizce neden trendin ötesinde, 
markalara yeni bir gelecek vadediyor ? 
Volkan Uzunoğlu: Marka iletişiminin 
ve pazarlama stratejilerinin ana 
maddelerinden biri haline gelen “trend 

teknolojiler” kavramı tam da bu noktada 
bize hem yeni diyarlar vadediyor hem 
de gelip geçici olan yeni nesil teknolojik 
hevesleri hatırlatıyor. Özellikle 21. Yüzyılın 
ilk 20 yıllık döneminde pek çok kavram 
ve platformun hızla popüler olduğunu ve 
kısa süre sonra da aynı hızda yok olup 
gittiğini gözlemledik. Hem bireylerin 
hem de markaların Metaverse’e tıpkı 
1990’larda internete baktıkları gibi 
baktıklarını olduklarını söyleyebiliriz. O 
dönemde internet kavramı henüz çok 
yeniydi ve pek çok kişinin kafasında soru 
işaretleri vardı. Ancak internet bugün 
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nin güncel 
versiyonunda en temel ihtiyacımız olarak 
konumlanmış durumda. Pek çok marka 
Metaverse hızlı bir giriş yapmış olsa da 
bu kavram henüz emekleme aşamasında, 
yani şu anda konuştuklarımızın çok daha 
fazlasını göreceğiz. Özetle, Metaverse şu 
anda teknoloji dünyasında ve markaların 
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gözünde “Geleceğin İnterneti” olarak 
görülüyor. Burada önemli olan iki şey var; 
öncü olmak ve her daim yenilikçi kalmak. 
Tazefikir Metaverse bu iki özellik sayesinde 
sektöre bu konuda öncülük ediyor.

Metaverse sizce marka ve pazarlama 
dünyasına nasıl bir katkı yapacak? 

Çağlar Gözüaçık, Murat Koçuk:  Metaverse 
bize “nokta atışı kişiselleştirilmiş 
pazarlama iletişimini" vadediyor. Her ne 
kadar KVKK konusu tüm dünyada büyük 
hassasiyetle ele alınmaya başlanmış olsa 
da Metaverse bize son kullanıcıya en doğru 
reklamı gösterme şansını sağlayacak. 
Kullanıcılar kişisel verilerinin güvenliğini 
sağlayabilecekler ancak algoritmalar ve 
yapay zeka onların tercihlerine göre bizim 
iletişim çalışmalarımızı kişiselleştiriyor 
olacak. Bunun Pazarlama 5.0’ın sonu ve 
Pazarlama 6.0’nın başlangıcı olduğunu 
söylemek mümkün. Özetle, Metaverse 
pazarlama iletişimine yeni fırsatlar 
sunacak ve belki de yeniden tasarlayacak. 
Yakın gelecekte tamamen Metaverse’e 
özel iletişim kanalları kurulacağını, hatta 
sadece bu kanallarda iletişim yapan 
markaların olacağını söyleyebiliriz. 
Bu da gerçek yaşamın adım adım sanal 

evrene aktarılması demek olacak.

Bu yolculukta hedefleriniz neler?
Özlem Dural: Aslında 
Metaverse’ün doğası 
gereği bu evrende 
yaratılan her şey 
dünyaya açılıyor. 
Şimdilik Metaverse'te 
yapacaklarımızın 

bir çerçevesi olsa da, markalarımız için 
bunu en anlamlı ve stratejik deneyim 
alanlarıyla yaratmayı hedefliyoruz. 
Tazefikir Group’un dokunduğu her alanda 
öncelikli hedefi toplumsal fayda ve 
yaratıcı etki bırakmak. Konu Metaverse de 
olsa, neden bu dünyaya etki bırakmasın 
ki dedik ve şöyle bir proje tasarladık;  
Türkiye'de ilk defa profesyonellere yönelik 
hazırlanan Metaverse Sertifika programı; 
Tazefikir Metaverse tarafından Bahçeşehir 
Üniversitesi’nde açılacak. Sloganımız 
ise ‘Metaverse for Universe’, çünkü 
katılım sağlayacak her bir profesyonelin 
eğitim bedeli olarak ağaç dikmesini 
sağlayacağız. Bu sayede hep birlikte ‘BAU 
- Tazefikir Metaverse Ormanı’nı kuracağız. 
Ormanımızın, evrenler arası geçişte çok 
anlamlı bir simge olacağına inanıyoruz. 
Tam olarak bu sebeple, hizmet verdiğimiz 
ve vereceğimiz tüm markalarımız için 
en doğru stratejilerle en etkili hikayeleri 
yaratacağız.

MARKA
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DÜNYADA YILIN 
DİJİTAL LİDERLERİ

2021 yılında teknolojinin gücünü kullanarak 
dünyayı değiştirmek, iyileştirmek, 

güzelleştirmek için çaba harcayan, başarılı 
olan ya da en azından deneyen ve ekosistemi 
peşinden sürükleyen dijital liderleri bir araya 

getirdik.

David Baszucki, Roblox CEO’su
David Baszucki, her ay yaklaşık 150 
milyon aktif kullanıcısı olan dünyanın en 
popüler oyun platformlarından biri olan 
Roblox'un kurucusu. Kendi metaverse’ünü 
yaratmış olan Roblox’a olan ilgi metaverse 

kavramının trend olduğu 2021’de zirve 
yaptı ve Roblox’u yılın en çok konuşulan 
şirketlerinden biri yaptı. Geçtiğimiz yıl, 
COVID-19, bipolar bozukluk ve lenfoma 
araştırmalarını finanse eden bir hayır 
kurumu kuran David Baszucki, girişimci 
yönü dışında da sektörün takdir ettiği 
önemli bir isim. 

Ma Huateng (Pony Ma), 
Tencent Kurucusu ve CEO’su
Ma Huateng, Asya'nın en değerli şirketi ve 
dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden 
biri olan Tencent'in kurucusu ve CEO'su. Ma 
Huateng, sektörün en hızlı büyüyen sosyal 
medya platformu TikTok'un yanında yine 
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üzere deneyim odaklı yenilikçi özelliklerle 
kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmaya 
devam etti. Aşılamanın yaygınlaşması ile 
iş dünyasında normalleşme hız kazansa 
da Zoom, hayatımızın merkezindeki yerini 
korumaya devam edecek gibi görünüyor. 
Platformun mimari olan Zoom CEO’su Eric 
Yuan da bu bağlamda listemizde kendine 
yer bulan bir diğer Asyalı oldu.

Nayib Bukele, El Salvador Devlet Başkanıdünyanın en popüler anlık mesajlaşma 
platformu WeChat'i yönetiyor. Geçtiğimiz 
yıl büyüme yolculuğuna devam eden 
Tiktok, iletişim teknolojisi güvenlik şirketi 
Cloudflare'e göre, Google'un önüne geçerek 
dünyanın en popüler online platformu oldu.

Eric Yuan, Zoom CEO’su

Hibrid çalışmanın damgasını vurduğu 2021 
yılında iş dünyasının en çok konuşulan 
teknoloji aktörü 2020 yılında da olduğu 
yine video iletişim platformu Zoom oldu. 
Zoom’un 2021 yılı ikinci çeyrek toplam 
geliri önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 54 büyüyerek 1 milyar doları aştı. 
Platform ayrıca başta güvenlik olmak 

2021’in en önemli gelişmelerinden biri El 
Salvador’un kripto para birimi Bitcoin'in 
"yasal bir para birimi" olarak tanınması idi. 
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 
konuya ilişkin yasa teklifinin kongreden 
geçmesinin ardından, El Salvador’un 
Bitcoin'i yasal hale getiren ilk ülke olarak 
tarihe geçmesine liderlik etti. Bukele bir 
devlet adamı olarak bu öncü ve girişimci 
davranışı ile listemizde yer alıyor. 

Patrick Brown, 
Impossible Foods CEO’su ve Kurucusu
Geçtiğimiz yıl teknolojiden ekonomiye 
tüm önemli zirvelerin bir numaralı gündemi 
iklim krizi oldu. Bu başlığın en sıcak alt 
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gündemlerinden olan ve küresel ısınmaya 
çok büyük katkı yapan geleneksel et 
endüstrisi, iklim krizinin büyümesine 
neden olan en önemli faktörlerden biri. 
2021 yılı, bu sektöre yıkıcı bir yaklaşımla 
sağlam bir alternatif getiren, bitki bazlı 
et ve süt ürünleri üreten Impossible 
Foods’un, kurulduğu günden bu yana en 
çok ilgi gördüğü yıl oldu. Katıldığı her 
etkinlikte et endüstrisinin iklim değişikliği 
ve biyolojik çeşitliliğe etkileri üzerinde 
durarak tüm dünyada bu sorunun daha 
fazla konuşulmasına öncülük eden şirketin 
CEO’su Patrick Brown, ayrıca foodtech 
endüstrisinin büyümesine de ön ayak oldu.

Beeple, NFT Sanatçısı

Collins Sözlüğü’ne göre 2021 yılının en çok 
kullanılan kelimesi seçilen NFT, şüphesiz 
geçtiğimiz yılın en önemli trendlerinin 
başında geliyor. 2007 yılından bu yana 
ürettiği eserleri kapsayan dijital çizimini 
açık artırmada 69,3 milyon dolara satarak 
bir rekora imza atan ABD’li sanatçı Beeple 
ise NFT dünyasının en popüler ismi olarak 
2021’de bu alanda üretilen her içeriğin 
ana aktörü oldu ve bizim listemizde de 
kendisine yer buldu.

Changpeng Zhao, Binance Kurucusu

ALMANAK

2021 yılında kripto paralara ilgi tüm 
dünyada çığ gibi sürdü. Ekosistemin global 
piyasa değeri Coinmarketcap.com’un 
verilerine göre Kasım 2021 itibarıyla 3 
trilyon doları aşmış durumda. Yıl içinde 
piyasaya birçok yeni platform girse de 
pazarın liderleri çok değişmedi. Türkiye de 
dahil dünyanın pek çok ülkesinde hizmet 
veren Binance, işlem hacmi bakımından ilk 
sırada yer almaya devam etti. Öte yandan 
Binance ya da diğer ismiyle BNB coin, 2021 
yılı ilk gününde 37 dolar fiyatına sahipti. Yıl 
içerisinde beş ay gibi kısa bir sürede 691,8 
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dolara kadar yükselen BNB, bu seviyede 
2021’nin ve tüm zamanların rekorunu 
kırarak yüzde 1.751 oranında ciddi bir değer 
kazanımına sahip oldu. Binance’ı zirveye 
taşıyan şirketin kurucusu ve aynı zamanda 
dünyanın en zengin isimlerinden olan 
Changpeng Zhao, yılın insanları arasında 
yer alıyor.

Elon Musk, Tesla Kurucusu

Dairesi'yle (NASA) birlikte birçok proje 
yürüttü.

Paul Davison ve Rohan Seth, 
Clubhouse Kurucuları 

ALMANAK

Tesla’nın Kurucusu Elon Musk bu tarz 
seçkilerin olmazsa olmazıdır. Bu yılın 
ise Musk için çok daha özel olduğunu 
söyleyebiliriz. Times dergisi tarafından 
elektrikli motor teknolojisine yaptığı 
yatırımlarla “Yılın İnsanı” seçilen Elon 
Musk, İngiliz finans gazetesi Financial 
Times (FT) gazetesi tarafından da 
'elektrikli araç endüstrisinin dönüşümüne 
sağladığı katkılar' sebebiyle “Yılın 
Kişisi” seçildi. Musk 2021’de Amazon'un 
kurucusu Jeff Bezos'u geride bırakıp, 
yılın en zengin kişisi de olmuştu. Ekim 
ayında Tesla'nın piyasa değeri bir trilyon 
doları aştı. Musk ayrıca şirketi SpaceX 
ile Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık 

2021’in ilk çeyreğinde tam anlamıyla 
Clubhouse fırtınası esti. Ses temelli 
sosyal medya bir anda hayatımızın 
gündemine oturdu ve karantina günlerinde 
eve hapsolan insanların bir anlamda 
ilacı oldu. Yılın ikinci yarısı itibarıyla 
popülaritesini yitiren ve son günlerde 
esamesi okunmayan Clubhouse bu sabun 
köpüğü etkisinin ötesinde sesin gücü ile 
ilgili hepimizin farkındalığını ciddi anlamda 
artırdı. Öyle ki Facebook Clubhouse 
benzeri bir uygulama geliştirmek için 
kolları sıvadı. Dahası Calubhouse benzeri 
platformlar ortaya çıkmaya başladı. 
Görünen o ki Clubhouse’ı bundan sonra 
pek konuşmayacağız, ama öncüsü olduğu 
ses temelli sosyal medyaları önümüzdeki 
yıllarda konuşmaya devam edeceğiz. 
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DİJİTAL LİDERLERİN 
GÖZÜNDEN 2022

Dijital reklamdan siber güvenliğe finansal 
teknolojilerden oyuna 2022 yılında dijital ekosisteme 

yön verecek trendleri teknoloji sektörünün önde gelen 
markalarının temsilcilerine sorduk.

ALMANAK
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Güvenli ve konforlu çalışma, 
hibrit çalışma teknolojisi ile 
mümkün

Emrah Aydın
EMEA Kıdemli Müdürü

refahına öncelik veren ve aynı zamanda 
çalışma şeklini düzene sokan süreçleri ve 
uygulamaları hayata geçirmeleri gerekli. 
Geleceğin şirketleri ise, nerede, ne zaman 
ve nasıl çalışacaklarına karar verme 
yetkisine sahip ve bu bağlamda sundukları 
performans ile değerlendirilen hibrit bir 
işgücü etrafında inşa edilecek. 

Pandemi sonrası iş hayatının yeni 
döneminde çalışanlar fiziksel ofislere 
dönüş konusunda, işverenlerinin 
kendi güvenliklerini ve esenliklerini 
önemsediğinden emin olmak isterken, 
işverenler ise çalışanlarının ofis dışında 
uzaktan çalışırken de yüksek performans 
gösterebileceklerine inanmak istiyor. 
Bu noktada teknoloji her iki tarafın da 
içini rahatlatacak ve güveni yeniden 
inşa edecek en doğru araç.  Pandeminin 
başından beri birçok sektörde işlerin 
uzaktan yapılarak devam ettiği çalışma 
hayatında yeni dönemin nasıl olacağı 
herkesin merak ettiği bir konu. Uzman 
isimler salgın sonrası için fiziksel ofis 
yapılanmaları ve ofis içi çalışma düzeni 
konusunda çalışmalarını sürdürüyor. 
Zor isleri başarmak; çalışanların doğru 
anlarda inisiyatif alabilmeleri, birlikte 
çalışabilmeleri, konumdan bağımsız 
olarak ortak çalışma gruplarına 
dahil olabilmeleri ve bunu güvende 
hissedecekleri bir ortamda yapabilmeleri 
ile mümkün. Ofise dönen çalışanlar için 
güvenli bir ortam yaratmaya yardımcı 
olmak için iş liderlerinin, çalışan 

VİDEO İLETİŞİM
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Çerezsiz reklamcılığa 
hazır mıyız?

Cem Eroğlu
Adform Türkiye Ülke Müdürü

yeniden hedeflemeye kadar tüm süreçlerde 
reklam teknolojileri çerezi baz alıyor. 
Endüstride resmi olarak bu ihtiyaca karşılık 
tanıtılan ilk ürün Adform’dan geldi, ID 
Fusion. 2021 yılı boyunca Firefox ve Safari 
tarayıcılarında gerçekleştirilen reklam 
yüzdelerine bakıp, 2022 yılında ise bu 
gösterimlerde boşa harcanan hacmi ID 
çözümleri ile test edilmesi gerekiyor. Hem 
geçmiş sene ile test edilen sene arasında 
bir kendimize ortalama rakam çıkartmak 
(benchmark) hem de hazırlık esnasında 
sene sonunda acil hazırlanalım diyen 
oyunculardan onlarca adım önde başlamak 
için.

Öncelikle belirtmek isterim, modern 
pazarlama tanımının versiyonları yoktur. 
Modern pazarlamanın temelinde tüketici 
ile doğrudan iletişim yapabilmek vardır. 
Bunun için öncelikle tüketiciyi tanımak 
gerekir. Eğer birey olarak tanımlamak 
istiyorsanız kişiyi birinci parti rızasıyla 
kendi dünyanıza (CRM gibi) çekmeniz 
ve aktif tutmanız gerekiyor. Eğer 
davranış olarak tanımak istiyorsanız 
pazarlama teknolojileri araçları 
aracılığı ile (DMP, DSP ve DCO gibi) 
size karşı ilgiyi depolamanız gerekir. 
Kaçınmanız gereken başlık ise bunu 
kişiler özelinde veri sahipliğine sahip 
platformlara bağımlılık. Tüketici kitlenize 
iletişime ve hedeflemeye sizlerin karar 
vermesi gerekiyor. Başkaları ile aynı 
veriyi paylaşıp buradan rekabet ve 
artan fiyat avantajı ile gelir sağlayan 
platformlar değil. Ne kadar data noktası 
var ise tanımlanmalı, veri ambarınızda 
toplanıp sonrasında ise işlenmesi ve 
anlamlandırılmalıdır.
Önümüzdeki sene Ocak 2023’e doğru 
büyük tarayıcıların hiçbirinde çerezler 
tutulmayacak. Bu arada hatırlatayım, 
kişi başına limitli reklam gösteriminden 

DİJİTAL REKLAM

ALMANAK
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Siber güvenlik, dijital 
dönüşümün hız kazanacağı 
2022 yılında en önemli 
konulardan biri olacak

Burçin Olgaç
Trend Micro Türkiye Teknik Lideri

siber saldırganlar buna paralel olarak 
saldırılarını artıracak. Küçükten büyüğe 
tüm işletmelerin ve kamu kuruluşlarının 
bu tür saldırılara karşı koyabilmeleri için 
en iyi siber güvenlik uygulamaları ve 
çözümleriyle savunmalarını güçlendirmeleri 
büyük önem taşıyacak. Trend Micro, tam 
görünürlük sağlayan sektörün en kapsamlı 
siber güvenlik çözümleriyle 30 yılı aşkın 
bir süredir olduğu gibi 2022 yılında da 
işletmelerin yanında olacak.

2021 yılında işletmeler COVID-19 
nedeniyle faaliyetlerini sürdürmek ve 
operasyonlara devam etmek için yeni 
bir iş ortamına uyum sağlamayı öğrendi. 
Pandeminin başlamasından bu yana 
teknoloji açısından uzun denilebilecek 
bir süre geçmesine rağmen, değişim 
2022 yılında da kendini hissettirecek 
ve işletmeler uyum sağlamaya devam 
edecek. Salgınla yaşamayı öğrenen 
dünyada hibrit çalışma modeli neredeyse 
tüm işletmelerin en öncelikli konularından 
biri olacak ve siber saldırganlar hem 
denenmiş hem de yeni saldırılarla bu 
durumdan faydalanmaya çalışacaklar. 
2022 yılında şimdiye kadar benzeri 
görülmemiş sayıda sıfırıncı gün açığı 
işletmeleri bekliyor olacak. İşletmeler, 
hedefli saldırıları savuşturmakla meşgul 
olurken, ileri düzey araçlara sahip 
siber saldırganlar iş dünyasını olumsuz 
yönde etkilemeye devam edecekler. 
Bir diğer öne çıkacak konu ise yeraltı 
pazarlarında satılan bağlantılı araçların 
satışındaki artış olacak. Dijital dönüşüm 
tüm sektörlerde daha da hızlanırken, 

SİBER GÜVENLİK
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2022 yılında daha 
da yaygınlaşacak 
Chromebook’lar hızlı, kolay 
ve güvenli ultra taşınabilir 
bir deneyim sunacak

Sema Yıldız
Acer Türkiye Pazarlama Müdürü

teknolojilerle daha hızlı, kolay ve güvenli 
ultra taşınabilir bir deneyim sunacak.

Acer, toplumun ihtiyaç ve taleplerine 
karşılık gelecek en güncel ürün ve 
hizmetleri satışa sunma misyonuyla, 
kendini, insanların hayatlarını iyileştirecek 
yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine ve 
tasarlanmasına adayan bir şirket. 
Pandemiyle birlikte değişen dünya 
düzeniyle, evden çalışma ve uzaktan 
eğitim tüm ülke ve toplumlar için 
dijitalleşme sürecini zorunlu kılarken, 
Acer bu süre boyunca, en yeni ürünlerini, 
gerçekleştirdiği basın konferanslarında 
duyurdu. 2022 yılında da aynı şekilde yeni 
ürün ve çözümlerini duyuracak.
İlk olarak 2020 yılında Swift 5’le lanse 
edilen antimikrobiyal kaplı dokunmatik 
ekran ve sonrasında cihazda, tüm yüzeyler 
için sunulan bu özellik tüm portfolyoya 
uyarlanacak. Geçen sene duyurulan 16 
inç ekranlı cihazlar ile Aspire serisinde 
harici ekran kartlı cihazları bu yıl daha 
sık görmeye başlayacağız. Aynı hanede 
birden fazla kullanıcının aynı bilgisayarı 
kişisel bilgisayarı gibi kullanmasına olanak 
sağlayan Chromebook’lar da en yeni 

BİLGİSAYAR
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2022, FinTech’ler için önemli 
bir kilometre taşı olacak

Dr. Soner CANKO
SC Yönetim & Danışmanlık Kurucusu

söyleyebilirim. 
Bu yıl, yepyeni teknolojiler ve trendler de 
finansal teknoloji sektörünün gündeminde 
olacak. Bunların başında ise Super App 
uygulamaları geliyor. Bu alanda henüz yolun 
başındayız ancak çok iyi örnekleri göreceğiz. 
İBB ve KOBIL’in birlikte geliştirdiği İstanbul 
Senin, önemli bir adım. 2022’de hem İstanbul 
Senin’in daha da büyüyeceğini, farklı şirketlerin 
ve kurumların da bu alandaki yeni ürünlerini 
göreceğiz. 
Bir diğer önemli oyun alanı ise metaverse 
olacak. Dev teknoloji şirketlerinin bu alana 
gösterdiği özel ilgi, metaverse’i kaçınılmaz bir 
biçimde dayatıyor. Başta finans olmak üzere 
birçok alanda metaverse dünyasının gelişimine 
tanıklık edeceğiz. Burada FinTech’lerin çözüm 
ve ürünleri büyümeyi hızlandıracak. 
Öte yandan, bizim uzun zamandır kullandığımız 
ancak dünyanın yeni keşfettiği BNPL (Şimdi 
Al, Sonra Öde) modeli, dijital bankacılık 
çözümleriyle finansal süpermarketlerin 
oluşumu, yapay zeka destekli veri analizi, 
dijital varlıklara dönük gelişmeler ve tüm 
bunlarla birlikte çok daha önemli hale gelecek 
siber güvenlik, 2022 yılında üzerinde en çok 
konuştuğumuz ve çalıştığımız başlıklar olacak. 

Son 10 yılda hayatımıza giren “finansal 
teknoloji” kavramı, büyük bir hızla 
gündemdeki konumunu yükselterek daha 
büyük kitleleri ilgilendiren vazgeçilmez bir 
kategori oldu. Son yıllarda da küresel çapta 
en çok yatırım alan, el değiştiren, ortaklık 
yapılan sektörler sıralamasında FinTech’ler ilk 
sıraya yükseldi. CB Insight’ın 2021 yılının ilk 
üç çeyrek verilerine bakarsak FinTech’ler 91,5 
milyar dolarlık fonlama ile rekora imza attı. 
Aynı trendi Türkiye’de de görüyoruz, Türkiye 
en çok yatırım yapılan 10 Avrupa ülkesinden 
biri oldu. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da ise 
ikinci sırada yer aldı. Kısa bir süre önce 
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından 
hazırlanan bir çalışmaya göre de Türkiye’de 
yasal düzenlemelerin tamamlanmasıyla en 
az 100 FinTech daha kurulacak. Bu verilerden 
de görüyoruz ki, 2022 yılında bizi çok 
hareketli ve başarılı günler bekliyor. 
Bu yukarı doğru ivmede, kamunun 
son dönemde imza attığı çok yasada 
regülasyonun büyük önemi var. Uzaktan 
müşteri edinimi, açık bankacılık, servis 
bankacılığı ve dijital bankacılıkla ilgili yatırım 
ortamının netleşmesiyle birlikte sadece 
Türkiye’deki değil, yurt dışındaki şirket 
ve yatırımcıların da ‘harıl harıl çalıştığını’ 

FİNTECH
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Metaverse kavramı 
yaygınlaşmaya ve daha 
gerçekçi ve güvenilir bir 
altyapıda inşa edilmeye 
başlanacak

Ozan İnan
Piar İletişim Stratejik Dijital Dönüşüm Danışmanı

ışıldamaların direkt dışarıya bir frekansla 
aktarılması sonucunda belki de yavaş 
yavaş konuşmadan iletişim kurabilmenin 
önü açılmış olabilecek. Beş duyumuzu 
kullanmadan kendimizi ifade edebilmemize 
yardımcı olacak ve duygularımızı dışarıya 
yansıtacak bir teknoloji tecrübe ediyor 
olacağız. Bu gelişmeler ışığında, hissedilebilir 
internet olarak adlandırabileceğimiz 
metaverse kavramı yaygınlaşmaya ve daha 
gerçekçi ve güvenilir bir altyapıda (web 3.0) 
inşa edilmeye başlanacak.

Öncelikle 2022 yılında ana gündem 
maddesi yine 2021’in devamı olacak 
şekilde muhtemelen sağlık sektöründeki 
bazı teknoloji tabanlı gelişmeler olacak. 
Aşıyla ilgili yaşanan gelişmeler aslında 
bioteknolojinin öne çıkmasını sağladı. 
2022 yılında da bazı bioteknoloji 
firmalarının özelikle kanserle ilgili bazı 
çözümler duyurabileceği konusunda takip 
ettiğim bazı kaynaklar var. Bioteknoloji 
dediğimizde yapay zekâ, derin öğrenme 
ve hatta bunların bir sonraki adımı 
olan nano bot dediğimiz çok küçük 
boyuttaki robotların işin içine girdiğini 
ve bu botların hastalıkların tespiti ve 
tedavisinde kullanılmasına başlanacağını 
düşünüyorum.
Sağlık sektöründe bu gelişmeler olurken 
aynı zamanda Elon Musk’ın 2022’de 
denemelerine bağlayacağını duyurduğu 
Neuralink projesi de ön plana çıkacak. 
Bu projenin sağlık sektöründe çok 
büyük etkileri olacak fakat daha sonraki 
aşamalarında bizim bugünü adıyla 
telepati dediğimiz beyindeki nöronlardaki 
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E-ticarette online ve offline 
kanalların daha entegre 
olduğu bir gelecek bizi 
bekliyor

Öget Kantarcı
GittiGidiyor Genel Müdürü ve 
eBay MENA Bölge Direktörü

olduğu bir alışveriş deneyimin de gelecekte 
hayatımızda olacağını söyleyebiliriz. 
Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi olarak 
2022 stratejimiz doğrultusunda bu 
alanlara yatırım yaparak, kullanıcılarımıza 
daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmaya 
odaklanacağız. 

Son yıllarda dijitalleşmenin etkisiyle 
e-ticaret hızla yükseldi. Bu durumun 
2022’de de devam edeceğini söyleyebiliriz. 
Özellikle Türkiye’de internet kullanımının 
artmasıyla birlikte sektörün geleceği 
açısından önemli fırsatlar görüyoruz. 
Geniş ürün portföyü, uygun ödeme 
yöntemleri, hızlı teslimat seçenekleri 
ve kolay iade politikaları gibi çeşitli 
seçenekler, tüketicilerin alışveriş için online 
kanalları tercih etmesinde etkili oluyor. Bu 
avantajlar e-ticareti bir trend olmaktan 
çıkarıp bir ihtiyaca dönüştürüyor. 
Önümüzdeki dönemde sektörümüz 
açısından mobil kanallar, yeni nesil 
ödeme sistemleri, lojistik gibi konuların 
önemi daha fazla artacak. Bu nedenle 
kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak 
için bu alanlarda yatırımların yapılması 
önemli hale gelecek. Ayrıca gelecekte 
en önemli konuların başında yapay zekâ, 
büyük veri, teknolojik gelişmeler ve giderek 
yükselen bir trend olan kişiselleştirmenin 
yer alacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte 
online ve offline kanalların bir arada 

E-TİCARET
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2022 yılın 5 kritik ağ 
teknolojileri trendi

Tuğba Şişik Reis
Zyxel Networks Türkiye Ülke Müdürü

3. IoT ve akıllı ev teknolojileri
2022 yılında ev eşyalarını uzaktan ve 
otomasyonla yönetmeye dönük ürünlerin 
gelişiminde bir sıçrama yaşanması 
bekleniyor. Bu durum, ev içi ağ teknolojilerinin 
de gelişimi için elverişli bir ortam sağlıyor.  

4. 5G 
Ağ dünyasının son yıllardaki en önemli 
gündem konularından biri şüphesiz 
5G teknolojisi. 2021'de küresel 5G 
bağlantılarının sayısı üç katına çıkarak 670 
milyona ulaştı ve önümüzdeki yıl içinde 
daha geniş bir pazara ulaşacak.

5. WiFi 6
Son iki yıldır gündemimizde daha fazla 
yer alan WiFi 6’nın bu yıl için de önemli 
bir ağ trendi olmasını bekleyebiliriz. WiFi 
6 sayesinde daha fazla cihazın ağa bağlı 
olduğu ortamlarda kullanıcıların her biri 
daha hızlı ve daha tutarlı bağlantılar 
sağlayabilecek. Performansta veya yanıt 
süresinde bozulma olmaması, WiFi 6 
teknolojisininin bireyler ve işletmeler 
gözündeki değerini daha da artıracak.

2020 ve 2021 yılları, ağ oluşturma alanına 
yeni dinamikler getirdi. Bu dinamikler 
yanında bazı yeni fikirler ve bakış açıları 
da gündeme geldi.  2022’de öne çıkacak 
dijital trendlerde şu beş teknolojinin öne 
çıkacağını öngörüyoruz.

1. Bulut bilişim
Bulut hizmetlerinin hızla benimsenmesi, 
büyük kurumsal yapıların çok hızlı 
biçimde önemli uygulamalarını ve iş 
yüklerini, şirket içi ve özel veri merkezleri 
yerine buluta taşımaya yönlendirdi. 
2022’de bu trendin yükselişe geçeceğine 
inanıyoruz. 

2. Ağ güvenliği
İş yerlerimizin ve hepimizin bağlanma 
şekli koronavirüs pandemisi sebebiyle 
büyük bir evrim geçirdi. Çalışanların 
önemli bir bölümü iş ağına evlerinden ya 
da bir başka uzak noktadan bağlanıyor. 
İşletmelerin ofislerini kapatırken hibrit 
bir çalışma ortamını ve eksiksiz bir evden 
çalışma stratejisini sürdürmelerinde SD-
WAN çok daha önemli hale geldi. 2022’de 
bu trendin hızlanacağını söylemek yanlış 
olmaz.

AĞ TEKNOLOJİLERİ
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tarafından eserlerini kaydetmek ve 
eserin orijinal ve özgün olan versiyonunu 
kopyalarından ayırt etmek için kullanılıyor. 
Yeniliklere kolay uyum sağlayan oyun 
sektörü de NFT'lerle içli dışlı olmaya 
başladı. 
Özellikle oyunların içindeki dijital objelerin 
NFT olarak yaratılması ve oyun içi alım 
satımının yapılması artık mümkün. 
Ünlü oyun şirketi Ubisoft da NFT 
sektörüne girdiğini resmen duyurdu. 
NFT kavramı her ne kadar dijital dünyaya 
hızlı bir giriş yapmış olsa da hukuki zemini 
konusunda tartışmalar devam ediyor. 
Bu tartışmaların NFT’nin geleceğinin 
şekillenmesine göre 2022’de belirlilik 
kazanacağını düşünüyoruz. 

Yeni bir evren: Metaverse
“Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve 
blokzincir gibi teknolojiler kullanılarak 
fiziksel dünyayla eş zamanlı ve entegre 
olarak deneyimlenebilecek ortak bir sanal 

2021 yılı için yeniliklerin hayatımıza 
hızlıca yansıdığı bir dijitalleşme yılı 
dersek yanılmış olmayız. Dijitalleşme 
hukuk alanında da yansımalarını 
gösterdi. Düzenlemeler farklı sektörlerde 
yoğun bir dönüşüm başlatacak şekilde 
kendine yer buldu. Bazı gelişmeler ise 
henüz hukuki zeminden uzak olmakla 
birlikte, getirdiği dinamizm sebebiyle 
şüphesiz ki yeni düzenlemelerin şimdiden 
yolunu açtı. Bu gelişmeleri sizler için 
derledik:

NFTlerle tanıştık
Türkçeye “değiştirilemez token” olarak 
çevrilen NFT’ler hayatımıza girdi. 
NFTler en çok özellikle sanat çevreleri 

Bilişim 
hukukunda 
2021 yılında 
neler oldu?
Görkem Gökçe
Avukat

NFT’lerin, metaverse 
ekosisteminin ve fan 
token’lar’ın öne çıktığı 2021’de 
tüm sektörlerde yaşanan 
dijitalleşme hukuk alanında da 
yansımalarını gösterdi. 
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evren” olarak tanımlanabilen Metaverse 
kavramıyla tanıştık. Facebook’un 
adını “Meta” olarak değiştirmesiyle 
Metaverse’ün adını duymayan kalmadı. 
Microsoft ve Epic Games gibi teknoloji 
devleri ve devletler de Metaverse 
evreninde çalışmalar yürüttüğünü 
duyurdu. 
Günlük hayatımızdaki faaliyetleri 
Metaverse’de icra etmeye başlamamız 
öngörülüyor. Bu da; yeni regülasyonların 
kapısının açıldığını gösteriyor. Bir yandan 
da bu mevcut olanların Metaverse 
açısından uygulama alanının net bir 
şekilde belirlenmesini gerektirecek.

Merkez Bankası Ödemelerde Kripto 
Varlıkların Kullanılmamasına Dair 
Yönetmelik’i yayımladı
Yönetmelikle Türk hukukunda kripto 
varlıklar ilk defa “dağıtık defter teknolojisi 
veya benzer bir teknoloji kullanılarak 
sanal olarak oluşturulup dijital ağlar 
üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari 
para, kaydi para, elektronik para, ödeme 
aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye 
piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen 
gayri maddi varlıklar” olarak tanımlandı. 
Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan 
veya dolaylı olarak kullanılması ve 
ödemelerde doğrudan veya dolaylı olarak 
kullanılmasına yönelik hizmet sunulması 
yasaklandı. Bu sınırlayıcı düzenleme 
sonrası 2022’de yeni düzenlemeler de 
beklendiği kulislerde konuşuluyor. 

Fintek alanında uzun süredir beklenen 
düzenlemeler yürürlüğe girdi
Ödeme sistemlerinin ve ödeme hizmet 
sağlayıcıların ana mevzuatı olan Ödeme 
ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, 
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para 
Kuruluşları Hakkında Kanun (Kanun) 
2013 yılından beri yürürlükteydi. Kanun’a 
dair 2014’ten beri yürürlükte olan ilgili 
yönetmelik ve tebliğin ise ihtiyaçları 
karşılayacak nitelikte ve güncel 
teknolojiye uygun olmadığı uzun zamandır 
konuşuluyordu. 
Bu mevzuattan doğan yetkinin de 
BDDK’dan Merkez Bankası’na (Banka) 
aktarılmasıyla başka değişikliklerin de 
geleceği sektördeki kişiler için yeterince 
belirginleşmişti. 
1 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de 
Banka’ca yayımlanan iki düzenleme, 
süregelen bekleyişe son verdi. 1 
Aralık 2021’de Ödeme Hizmetleri ve 
Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti 
Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik 
(Yönetmelik) ve Ödeme ve Elektronik Para 
Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme 
Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri 
Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine 
İlişkin Tebliğ (Tebliğ) geçiş dönemi 
düzenlemeleriyle birlikte yürürlüğe girdi. 
Yönetmelik’te kuruluşların faaliyet izni 
şartlarına ve sürecine dair detaylar, 
açık bankacılık faaliyetine ilişkin usul 
ve esaslar, temsilciliğe ve temsilcilik 
atama prosedürüne dair değişiklikler, 
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yurt dışında yerleşik kişilerle iş birliği 
şartları, dış hizmet alımına dair şartlar 
öne çıkan düzenlemeler arasında. 
Tebliğ’de ise düzenlemelerin başlıcalarının 
bilgi sistemleri yönetimine ilişkin genel 
prensipleri, risk yönetimine dair hususlar, 
siber olaylara müdahale mekanizmaları ve 
kimlik doğrulama prosedürleri olduğunu 
görüyoruz. 

Kimlik doğrulamaya dair bazı 
düzenlemeler değişti
Elektronik İmza Kanunu’nun 
Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik’te önemli 
değişiklikler yapıldı. “Elektronik Kimlik 
Doğrulama Sistemi” (EKDS) tanımıyla 
“Güvenli Erişim Modülü Akıllı Kartı”, 
“Kart Erişim Cihazı”, “Kimlik Doğrulama 
Bildirimi” gibi bazı tanımlar bu 
yönetmeliğe eklendi.
 EKDS’ye elektronik sertifika sisteminin 
dahil edilmesiyle de kimlik doğrulamanın 
sağlanması adına çeşitli altyapısal 
değişiklikler ve eklemeler getirildi.
Benzer yönde, Elektronik Haberleşme 
Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin 
Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik 
26 Haziran 2021’de Resmi Gazete’de 
yayımlandı, 31 Aralık 2021’de yürürlüğe 
girecek. E-haberleşme sektöründeki 
çeşitli işlemlere ilişkin belgeler elektronik 
ortamda düzenlenirken başvuru sahibinin 
kimliğinin doğrulanması amacıyla 
kullanılacak yöntemler belirlendi.

“Dijital Ticaret İşlemlerine İlişkin Yeknesak 
Kurallar” (URDTT) yayımlandı
URDTT, dijital ticaret işleminin hüküm 
ve koşullarında taraflarca uygulanacağı 
belirtildiği takdirde bağlayıcı olacak 
şekilde uygulanacak. 
Dijital ticaret işlemlerinde ödeme 
yükümlülüğü, finansal hizmet sağlayıcının 
ödeme taahhüdü, bu yükümlülük ve 
taahhütlerin devri ve mücbir sebepten 
sorumluluğa dair ilkeleri belirlenmişken; bir 
yandan “elektronik kayıt” kavramına dair 
detaylı düzenlemelere de yer verildi. 

Merkezi KEP Rehberi kavramı mevzuata 
girdi
KEP Rehberi ve KEP Hesabı Adreslerine 
İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ’e göre KEP hizmet sağlayıcılarının 
vereceği bilgilerle oluşturulacak ve Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 
kurulacak Merkezi KEP Rehberi gizliliği, 
bütünlüğü, erişilebilirliği sağlanarak 
işletilecek.  

İYS faaliyete geçti
Ticari elektronik iletilere ilişkin İleti 
Yönetim Sistemi (İYS) faaliyete geçti. 
Böylece alıcılara kendilerine ticari 
elektronik ileti gönderen hizmet 
sağlayıcıların ticari elektronik ileti 
izinlerini yönetebileceği bir platform 
oluşturuldu. Onay ve ret haklarıyla 
şikâyet süreçlerinin İYS üzerinden 
yürütülebilmesi için hizmet sağlayıcılar 

KÖŞE YAZISI
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İYS’ye kaydolmakla ve mevcut veri 
tabanlarını (hâlihazırda alıcılardan alınmış 
olan onayları) İYS’ye aktarmakla yükümlü 
kılındı. 

Influencerlara Yönelik Kılavuz yayımlandı
Ticaret Bakanlığı “Sosyal Medya 
Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari 
Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar 
Hakkında Kılavuz”u (Kılavuz) 5 Mayıs 
2021’de yayımladı. 
Kılavuz ile reklam içerikli paylaşımların 
temel ilkeleri, influencerlarla reklam 
verenin yükümlülükleri ve sorumlulukları 
belirlendi. Cumhurbaşkanlığı Dijital 
Dönüşüm Ofisi ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nca hazırlanan Ulusal Yapay 
Zeka Stratejisi yayımlandı. Stratejiyle 
Türkiye’nin yapay zeka alanındaki gelişim 
hedefleri belirlendi. 

Ekonomi Reform Paketi (Paket) 
kapsamında yeni düzenlemeler
Dijitalleşme yılı olan 2021, bankacılık 
sektöründeki düzenlemelerle de kendini 
gösterdi. BDDK, Dijital Bankaların Faaliyet 
Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı 
Hakkında Yönetmelik’i 29.12.2021 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımladı, 
1 Ocak 2022’de yürürlüğe girecek. Dijital 
bankalar tanımlandı ve faaliyet esaslarına 
ilişkin düzenlemeler getirildi. 
Paket kapsamında dijital Türk lirasının 
kurulmasına dair çalışmalar başladı. 15 
Eylül 2021’de Merkez Bankası, Dijital 

Türk Lirası İş Birliği Platformu’nun 
oluşturulduğunu duyurdu. Paket’le Hazine 
ve Maliye Bakanlığı’nın sorumluluğunda 
olacak ve tüm mükellefleri kapsayacak 
şekilde 7/24 hizmet verebilen “Türkiye 
Dijital Vergi Dairesi” uygulamasının 
hayata geçirilmesi öngörüldü. 31 Aralık 
2021’e kadar Türkiye Dijital Vergi Dairesi 
uygulamasına dair ilgili kanunun yürürlüğe 
girmesi planlanıyordu. Henüz buna ilişkin 
bir düzenleme yürürlüğe girmedi. İlgili 
gelişmeleri merakla bekliyor olacağız. 

Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi’nin 
(Budapeşte Sözleşmesi) yeni versiyonu 
yayımlandı
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 17 
Kasım 2021’de Budapeşte Sözleşmesi’nin 
ikinci ek protokolünü kabul etti. 
Protokolün, Mayıs 2022’de Budapeşte 
Sözleşmesi’nin taraflarına imzaya açılması 
planlandı. Yeni protokol hem ceza adaleti 
hem de veri koruma hedeflerini ele almış 
olmakla birlikte, gizliliğin korunmasına 
ilişkin olumsuz eleştiriler aldı. 

KÖŞE YAZISI
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Kärcher buharlı temizlik 
makineleri yaşam 

alanlarında temizlik ve 
hijyeni bir arada sunuyor

Alman temizlik teknolojileri devi Kärcher’in, 
yaşam alanlarımızda önemi daha da artan 
hijyen konusunda kesin çözüm sunan buharlı 
temizlik makineleri, hijyenik olduğu kadar 
ekonomik temizlik sunuyor. Kärcher’in buharlı 
temizlik makineleri kategorisinde farklı 
ihtiyaçlara cevap veren birçok ürün yer alıyor. 

SI4 EasyFix Iron ile buharın gücünü hissedin
Kärcher, SI 4 EasyFix Iron buharlı temizlikte 
çığır açıyor. SI 4 EasyFix Iron buharlı temizlik 

makinesi evinizin her köşesinde buharın 
gücü ile derinlemesine hijyen sağlarken, 
aynı zamanda size, yüksek basınçlı ütüsüyle 
giysilerinizi en kısa sürede kusursuz 
ütülemenin keyfini yaşatıyor.  SI 4 EasyFix 
Iron, artırılmış buhar nüfuzu için aktif buhar 
emişi ile giyisilerinizin dolap kuruluğunda 
olmasını sağlayan ütüsü, ütülemeyi daha etkili 
hale getiren ütü masası ve özel aparatları 
sayesinde evinizin her yerinde buharın gücü 
ile hijyen sağlıyor. Ütü, ütü masası ve ev 
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temizliği için gerekli tüm aparatlarıyla birlikte 
kullanıcılarına sunulan SI 4 EasyFix Iron buharlı 
temizlik makinesi ile tüm kumaşlarda üstün 
performanslı sonuç elde edeceksiniz. 

Hijyenik olduğu kadar ekonomik temizlik
Pandemi döneminde kış mevsiminin de 
gelmesiyle, özellikle evlerimizde dezenfekte 
konusu ilk gündem maddesi olarak yerini alıyor. 
Kimyasal malzemelerden uzak, dolayısıyla 
sağlıklı ve çevreye zarar vermeyen buharlı 
temizlik makineleri bu özellikleri ile çocuklu 
aileler, hamileler, astım hastaları ve evcil 
hayvan besleyenlerin de ilk tercihi haline geldi. 
Mutfaktaki ocak, fırın, aspiratör, tezgah ve 
daha pek çok alanda buharın gücü ile zorlu 
kirlerin üstesinden en sağlıklı yöntemle gelmek 
mümkün. Buharlı temizlik taş seramik, PVC ve 
laminant kaplama tüm zeminlerde maksimum 
hijyen sağlamanın en kolay ve etkili yöntemi. 
Banyonuzda duvar döşemeleri ve fayanslar, 
cam ve ayna yüzeyler, pencereler, armatürler, 
duş kabinleri, derz araları ve girintileri 
dahi detaylı ve derinlemesine temizlemek 
mümkün. Uygun aparatlar yardımı ile halı 
ve koltuklarınızı temizleyebilir, perdelerinizin 
kırışıklığını dahi açabilirsiniz. Üstelik buharlı 
temizlik makineleri sayesinde yüzde 80'e kadar 
su tasarrufu sağlanırken sadece 1 lt su ile 
yaklaşık 75m² alanı temizlemek de mümkün.

Buharlı temizlik makinesi alırken dikkat 
edilmesi gerekenler
Özellikle yeni virüslerin çoğalması ile hijyen ve 
temizliğin birbirinden farklı kavramlar olduğuna 

uzmanlar tarafından da sıkça dikkat çekiliyor. 
Bilim insanları tarafından dezenfeksiyon 
kavramı yüzeyin bakteri, virüs ve küf gibi 
diğer alerjen maddelerden arındırılması olarak 
tanımlanıyor. Bu alerjen maddeler, mikroskobik 
canlılar olduğu için gözle görülemiyor. 

ATCC laboratuvarlarında yapılan test 
sonuçlarına göre, Kärcher buharlı temizlik 
makinelerinin, yüksek ısıdaki buhar basıncıyla 
evlerde sıklıklar görülen bakterilerin 99.99*'unu 
öldürdüğü kanıtlandı. Kärcher Buharlı Temizlik 
Makineleri grubunda yer alan cihazlar kapsamlı 
veya günlük temizliklerde olağanüstü sonuç 
almanızı sağlar. Bunun için satın alacağınız 
cihazın, buharı eşit olarak yüzeye dağıtıyor 
olması da önem taşıyor. Alınan cihazın 2 ya 
da daha fazla buhar aşaması olması ise buhar 
yoğunluğunun yüzeye ve kir seviyesine göre 
ayarlanmasını sağlar. 

Zengin aksesuarları ile her alanda mükemmel 
hijyen
Buharlı temizlik makineleri ile sadece sert ve 
ahşap yüzeylerde değil ocak, fırın, aspiratör, 
tezgah ve daha pek çok alanda buharın gücü 
ile zorlu kirlerin üstesinden en sağlıklı yöntemle 
gelmek mümkün. Farklı alanlarda aynı 
mükemmellikte sonuç almak için, seçeceğiniz 
makinanın zengin aksesuar çeşitlerine sahip 
olduğundan emin olmalısınız. Kärcher buharlı 
temizlik makineleri hızlı aksesuar değiştirme 
sistemleri ile temizlik sırasında kullanılan ve 
kirlenen mikrofiber zemin bezinin, temassız 
şekilde de çıkartılmasına olanak sağlıyor.
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AYIN ÜRÜNLERİ

omix.com.tr

Singapur merkezli teknoloji markası 
OMIX, Tuzla Organize Sanayi bölgesinde 
yerli üretim yapacağı müjdesiyle Türkiye 
pazarına girdi. Marka, yaklaşık 100 milyon 
dolar yatırım ile yılda 1 milyon adet akıllı 
telefon üretmeyi planlıyor. Diğer yandan 
Türkiye ofisini General Mobile'ın uzun yıllar 
genel müdürlük görevini yürüten Muzaffer 
Gölcü yönetiyor. Gölcü, markanın 15 yeni 
teknoloji ürünü tanıtarak akıllı telefon 
pazarında yüzde 15 pay almak istediklerini 
belirtiyor.

Fiyat/performans ürünlerine odaklanacak 
markanın ilk ürünleri X300 ve X500'ün 
tanıtımı sonrasında, X500'ü inceleme 
fırsatımız oldu. 
OMIX X500, 6,67 inç büyüklüğünde Full 
HD+ ekranı ve dar çerçeveleri ile sonsuz bir 
ekran deneyimi sunmayı hedefliyor. Arka 
yüzdeki dörtlü kamera dizilimi, geniş açı ve 
makro çekimler yapmanın yanı sıra, alan 
derinliği için de bir algılayıcı içeriyor.
48 MP çözünürlüğe erişen OMIX X500'ün 
kamera sistemi, yapay zeka destekli 
yazılımı sayesinde çok sayıda farklı 
çekim modu sunuyor. Cihazın yüz tanıma 
özellikli ön kamerası ise 2 MP çözünürlükte. 
Dolayısıyla videolu aramalarda çok yüksek 
beklentiye girmemenizi tavsiye ederiz.
X500, MediaTek'in 12 nm mimariye sahip, 
8 çekirdekli Helio G80 işlemcisi ve 4 
GB belleği ile orta seviyeye hitap ediyor. 
Ancak yurt dışındaki modellerden ve genel 
yaklaşımdan gördüğümüz üzere, deneyime 
odaklanan marka, oyunlarda performans 
sunmayı hedefleyen, kendine özgü 
HyperGame sistemini de telefona entegre 
etmiş. 
128 GB depolama seçeneği ile satışa 
sunulan X500, microSD kart yuvası ile 
kapasitesine 512 GB ek yapılmasına imkan 
veriyor. 
Telefonun 5.000 mAh'lik pili orta 
yoğunlukta bir kullanım ile yaklaşık 1,5 gün 
sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor. Ayrıca 
18 Wattlık hızlı şarj desteği de telefonda 
yer alıyor.

OMIX X500
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AYIN ÜRÜNLERİ

tp-link.com/tr

Aydınlatma seçeneklerini akıllandıran 
markalardan biri olan TP-Link, Tapo 
ürün ailesine eklediği L900 ile havalı bir 
LED şerit çözümü sunuyor. WiFi desteği 
sayesinde Tapo mobil uygulamasından 
yönetilebildiği gibi Alexa ve Google 
Asistan  uyumlu oluşuyla sesle de kontrol 
edilebiliyor. Benzer ışık şeritlerine göre ek 
bir hub ihtiyacı olmadan kolayca kurulan 
sistemi istenen konuma yerleştirdikten 

sonra prize takmak ve WiFi bağlantısını 
birkaç adımda yapmak yetiyor. Sağlam 
bir çek-yapıştır bant kullanılan şerit, 
istendiğinde belirlenen noktalardan makas 
yardımıyla kısaltılarak da kullanılabiliyor. 
50 bin saate kadar kullanım imkanı veren 
LED ampullerin 2100 lumenlik değer ile 
benzerlerinden yüzde 20 daha parlak 
olduğunu belirtelim. 16 milyon renk sunan 
L900, mavi ışık yaymaması sebebiyle, 
çocuk odaları için dahi uygun. Sistem, 
onlarca hazır aydınlatma seçeneği 
sayesinde ruh halinize ya da ortama göre 
kolayca aydınlatma yapabilmeyi sağlıyor. 
Dilerseniz her LED'i ayrı renk olabilecek 
şekilde ayarlayabilir, hatta aydınlatma 
geçişleri programlayabilirsiniz. Daha sonra 
bunları kaydederek, uygulamadan tek 
tıklamayla devreye alabilirsiniz. Ayrıca, 
yine uygulama üzerinden müziğe ve TV 
sesine uyumlu çalışmasını sağlayarak 
daha çarpıcı bir ortam yaratabilirsiniz.

TP-LINK TAPO L900-5
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Ayın
reklamları
Ocak-Şubat ayında 
yayınlanan reklamlardan 
seçtiklerimiz

Bam diye başvur güm diye kazan
N Kolay- Havas İstanbul

Geçtiğimiz yıl “Bankacılık şimdi N Kolay” 
sloganıyla relansman yapan dijital 
banka N Kolay‘ın bono filmi ekranlardaki 
yerini aldı. Havas İstanbul imzalı reklam 
filminde N Kolay Bono ile geçici hoş geldin 
faizi yerine koşulsuz şart-sız herkese 
yüksek, kaybolmayan “Hoş Buldum” faizi 
sunulduğu vurgulanıyor. 
-------------------------------------
TatilBudur 25 yaşında
Tatilbudur- Brand The Bliss

Tatilbudur.com, 25’inci yaşını marka yüzü 
Mert Fırat‘ın kamera karşısına geçtiği 
reklam filmiyle kutluyor. Hayatta “budur” 
denen farklı anlar üzerine kurgulanan 
Brand The Bliss imzalı film, “Söz konusu 
tatilse, TatilBudur. Tam 25 yıldır” sözleriyle 
noktalanıyor.

İkinci el araba alırken aksiyona gerek yok
letgo- TBWA\Istanbul 

letgo’nun otomobil pazarındaki markası 
otoplus, yenilenmesinin ardından 
hedef kitlesinin huzuruna lansman 
kampanyasıyla çıkıyor. İkinci el araba al-
manın her an gerilim, aksiyon, macera dolu 
kötü tecrübelere dönüşebileceği-nin film 
klişelerinden beslenerek anlatıldığı reklam 
serisinin ilk filminde bir dedektifin öndeki 
aracı takip etme klişesi işleniyor
-------------------------------------
Telefon satmanın kolayı
EasyCep- TBWA\Istanbul

Yenilenmiş elektronik ürün marketi 
EasyCep, yeni yayınladığı reklam filmle-
rinde eski telefonunu satmak isteyenlerin 
trajikomik deneyimlerini ekrana taşıyor.
-------------------------------------
Tüm teknoloji ihtiyaçlarınız için
Teknosa- 4129Grey

Teknosa, teknoloji meraklılarının tüm 
ihtiyaçlarında yanlarında olduğunu 
aktardığı altı filmlik bir reklam 
kampanyası hazırladı. “Arkanızda Teknosa 
var” mottosuyla hazırlanan filmlerde, 
Teknosa’nın müşterilerinin tüm alışveriş 
yolculuğunu pürüzsüz kıldığı ve alışveriş 
sonrası süreçte de Teknosa hizmet 
ve çözümleriyle hayatı kolaylaştırdığı 
aktarılıyor.

LİSTELER
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Satın alma 
& Yatırımlar
Türkiye ve dünyada öne 
çıkan yatırımlar, halka 
açılmalar, satın almalar ve 
şirket birleşmeleri...

Estonya merkezli eAgronom 7,4 milyon 
dolar yatırım aldı

Çiftlik yönetim yazılımı üretmeye 
odaklanan Estonya merkez-li eAgronom 
7,4 milyon dolar yatırım aldı. ZGI Capital 
liderliğinde gerçekleştirilen A serisi yatırım 
turuna, Trind VC, Iron Wolf Capital ve 
United Angels VC katıldı. eAgronom, yeni 
yatırımla çiftçiliğe dayalı bir karbon kredisi 
platformu oluşturmayı hedeflediğini 
söylüyor.
-------------------------------------
Duckt, Amerika merkezli Acton tarafından 
satın alındı

Türk girişimciler tarafından Estonya’da 
kurulan ve ilk tohumlarını Fark Labs’te 
kurumsal iç girişimi olarak atan Duckt, 
Amerika merkezli mikro mobilite araçlara 
bulut tabanlı yazılım altyapısı sağlayan 
Acton tarafından satın alındı.
-------------------------------------
Ödeal, Takside POS'u satın aldı 

Ödeal, küçük bir oranda iştirakinin 

bulunduğu, taksilerde kredi kartı ile 
ödeme yapmayı sağlayan, Takside POS’un 
hisselerinin tamamını çatısı altına aldı. 
2017 yılında kurulan Takside POS hali 
hazır-da, Türkiye’nin 5 ilinde, 15 bin taksi 
tarafından kullanılıyor.
-------------------------------------
Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş., 15 
milyon TL yatırım aldı

Kitle fonlama platformu fonbulucu’nun 
çatı şirketi Global Kitle Fonlama 
Platformu A.Ş., Almanya merkezli Kloepfel 
Consulting Şirketi’nin Kurucusu Efe Duran 
Sarıkaya’dan yüzde 10 hissesine karşılık 15 
milyon lira yatırım aldı.
-------------------------------------
Fomo Games, 67,5 milyon TL yatırım aldı 

Yerli oyun girişimi Fomo Games, 67,5 
milyon TL tohum yatırım aldı. Söz konusu 
67,5 milyon TL'lik yatırımın 675 milyon TL 
değerleme üzerinden gerçekleşti. Kısacası 
Fomo Games, aldığı yeni yatırım ile 1 
yıldan kısa süre içinde değerlemesini 4 kat 
artırmış oldu.
-------------------------------------
Ada Health, 120 milyon dolar yatırım aldı

Berlin merkezli dijital sağlık şirketi Ada 
Health, Mayıs 2021’de duyurduğu 90 
milyon dolarlık B Serisi finansman turuna 
30 milyon dolar daha ekleyerek toplamda 
120 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu.

LİSTELER
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Ajanslar & 
Müşteriler
Rolls-Royce Motor Cars Istanbul
Walther Kranz
(Halkla İlişkiler, Dijital Pazarlama, Sosyal 
Medya)
------------------------------------- 
SOCAR Türkiye ve Sigortam.net
Desibel
(Halkla ilişkiler)
------------------------------------- 
GLAMIRA 
Hill + Knowlton Strategies 
(Halkla İlişkiler)
------------------------------------- 
McDonald’s Türkiye ve Konfor Grubu 
Effect BCW
(Halkla İlişkiler)
------------------------------------- 
Rabam 
Aristo İletişim 
(Halkla İlişkiler)
------------------------------------- 
Roche Türkiye
No:165
(Halkla İlişkiler)
------------------------------------- 
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 
Natal Digital 
(Dijital)
------------------------------------- 

Emaar Square Mall 
Essance İstanbul İletişim Danışmanlığı
(İletişim ajansı)
------------------------------------- 
Lee ve Wrangler
L’Appart PR İstanbul
(Halkla İlişkiler)
------------------------------------- 
Göz Grup
MILK
(İletişim ve sosyal medya)
------------------------------------- 
General Mobile
Feveran
(Entegre iletişim ajansı)
------------------------------------- 
Altınyıldız Classics
aRthuR İstanbul 
(Reklam ajansı)
------------------------------------- 
Spectrum Brands 
FM İletişim 
(Halkla ilişkiler)
------------------------------------- 
Albaraka Türk
Walther Kranz
(Halkla İlişkiler)
------------------------------------- 
Swissôtel The Bosphorus
Istanbul, Golin İstanbul 
(Dijital, Sosyal Medya, Influencer)
------------------------------------- 
KPMG Türkiye
Marjinal Porter Novelli 
(Halkla İlişkiler)

LİSTELER
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Atamalar
Kurumsal dünyada yeni 
pozisyonlar, atamalar ve 
ayrılıklar...

M. Önder Şengür, 
ViewSonic Türkiye Ülke Müdürü
-------------------------------------

Barış Zavaroğlu, 
HBO MAX Türkiye Genel Müdürü
-------------------------------------

Özer Soner Güngören, 
Ozan Elektronik Para Satış Direktörü  
 -------------------------------------

Fuat Mert Kaya, 
Xiaomi Türkiye’nin Ülke Satış Direktörü  
 -------------------------------------

Metin Yılmaz, 
Boyner Büyük Mağazacılık Teknolojiden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı  
 -------------------------------------

LİSTELER
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Oyun sektörü yıla tarihi 
anlaşmalar ve uzatılan zeytin 
dallarıyla başladı
Oyun sektörü için yılın ilk iki ayı büyük sürprizler ve atılımlarla başladı. 
Take-Two Interactive'in mobil oyun geliştiricisi Zynga'yı sektör için yeni 
rekor olan 12,7 milyar dolara satın almasından bir hafta sonra, Microsoft 
büyük çıkışıyla unvanı ele geçirdi ve Activision Blizzard'ı 69 milyar 
dolara satın alacağını duyurdu. Astronomik satın alma anlaşmaları 
endüstri için yeni bir trende dönüşüyor. Sektörün en büyük satın alma 
anlaşmalarından bazıları son 3-5 yılda gerçekleşti. 2022'ye kadar video 
oyun endüstrisinin en büyük satın alma anlaşması, Tencent’in 8,6 
milyar dolarlık Supercell hamlesiydi. 2022'nin aylarındaki dev satın alma 
anlaşmaları sektörün çehresini bir hayli değiştirdi. Microsoft, satın alma 
sonrasında gelir açısından dünyanın en büyük 3. oyun şirketi olacak. 
Üstelik Call of Duty ve World of Warcraft gibi kült oyunların yayıncısı 
olacak. Microsoft, oyun sektöründe daha önce de büyük stüdyolar 
satın almış ve çevrimiçi oyunlar geliştirenlere odaklanmışlardı. 2020’de 
Zenimax’i 7,5 milyar dolara, 2014'de Minecraft geliştiricisi Mojang’ı 
2,5 milyar dolara satın almıştı. Sony, Microsoft’un Activision-Blizzard 
hamlesine Destiny’nin geliştiricisi Bungie’yi alarak yanıt verdi. Microsoft, 
CoD gibi PS platformunda da sevilen oyunların Xbox’e özel hale 
getirilmeyeceğinin sözünü verdi

Hasan Selman

SÖZÜN 
BİTTİĞİ 
YER.

.
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