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DEĞERLİ IQ OKUYUCULARI,

Geleceğin teknolojisi olarak görülen yapay zekânın aslında hayatımızın büyük bir kısmında yer 
aldığını görüyoruz. İş süreçlerinin optimize edilmesinden hastanedeki radyoloji raporlarının hazır-
lanmasına kadar birçok alanda yapay zekâ kullanılıyor. Son zamanlarda sanat çevrelerinde sıklıkla 
adından söz edilen yeni medya sanatçısı Refik Anadol, yapay zeka teknikleri ve makine öğrenimi 
algoritmalarının yardımıyla verileri, göz alıcı sanat eserlerine dönüştürüyor. Kendisiyle yaptığımız 
“Sanatın Geleceğini Yapay Zeka ile Düşünmek” konulu röportajı keyifle okuyabilirsiniz.

YENİLİKÇİ ÇAĞA DOĞRU
IQ dergimizin bu sayısında ana temayı oluşturan ‘Yenilikçi Çağa Doğru’ mottosu, giderek daha da 
anlam kazanıyor. Udemy’i, dünyaca ünlü eğitim sitelerinden biri yapan Türk girişimci Eren Bali de bu 
değişime ayak uyduran genç Türk müteşebbislerden biri. Bali, bugün Udemy’nin milyar dolarlık ilk 
Türk internet şirket kurucusu olarak tarihe geçmiş durumda. Bali’nin ODTÜ Teknokent’te başlayıp, 
Silikon Vadisi’ne uzanan başarı hikayesini ilgiyle okuyacaksınız. 

Teknoloji kategorisinde ezberleri bozan ve değişime uyum sağlayan örnek ise Uber. Halka açıldıktan 
sonra Covid-19 kriziyle mücadele eden şirket, tam zamanında kabuk değiştirip, kendini yeniden inşa 
etmek için farklı stratejiler hayata geçiriyor. Okurken notlar alacağınızı düşünüyoruz.  

Dünyayı ve Türkiye’yi yakından ilgilendiren önemli konulardan biri de bulut hizmetleri. Bu alanda-
ki yatırımların 2021 yılında %18,4 artarak toplamda 304,9 milyar dolara çıkması bekleniyor. Pandemi 
öncesi döneme göre 4,7 kat fazla kişi düzenli olarak evden çalışıyor ve genel olarak dünyadaki kurum 
ve kuruluşların %92’si bulut bilişim ortamına sahip. Fiziksel bir sunucuya ihtiyaç duyan, tüm kritik 
verinin şirket içindeki donanım üzerinde saklandığı geleneksel veri yönetim sistemlerinden buluta 
doğru hızlı bir geçiş dönemi yaşanırken Türkiye’de bulut platformuna geçişin önümüzdeki 10 yıl 
içinde %80 seviyesine ulaşacağını söylemek mümkün. 

Ayrıca bu sayıda dünyadan ve Türkiye’den değerli akademisyenlere ait makaleler ve dünyadaki 
değişime liderlik eden isimlerin geleceğe yönelik öngörülerini bulabilirsiniz.

Her yeni sayı bizim için yeni bir heyecan... Dergimizin hem girişimcilik ekosisteminde hem 
de iş dünyasında önemli bir boşluğu doldururken yenilikçi yönüyle de sizlere ilham olmasını 
diliyoruz. 

Hepinize iyi okumalar.

Yenilikçi Çağa Doğru

BİLAL TOPÇU
TEKNOPARK İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ
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DEAR IQ READERS,

We see that artificial intelligence, which is seen as the technology of the future, is actually involved 
in a large part of our lives. Artificial intelligence is used in many areas, from optimizing business 
processes to preparing radiology reports in the hospital. New media artist Refik Anadol, who has been 
frequently mentioned in the region of art recently, turns data into eye-catching works of art with the 
help of artificial intelligence techniques and machine learning algorithms. You can enjoy reading 
the interview with him on “Thinking the Future of Art with Artificial Intelligence”

TOWARDS THE INNOVATIVE ERA
The motto “Towards the Innovative Era” which is the main theme of our IQ magazine in this issue, is 
becoming more and more meaningful. Turkish entrepreneur Eren Bali, who made Udemy one of the 
world-famous educational sites, is also one of the young Turkish entrepreneurs who are keeping up 
with this change. Bali made history as the first billion-dollar Turkish internet company as the founder 
of Udemy. You will read with interest the success story of Bali, which started at ODTÜ Technopark and 
extended to Silicon Valley.

Uber is another example of changing the game and adapting to change in the tech category. Fighting 
the Covid-19 crisis after going public, the company is implementing different strategies to renew and 
rebuild itself just in time. We think you will take notes while reading.

Cloud services is one of the most important issues of close concern to the world and Turkey, and 
investments in this area are expected to increase by 18.4% in 2021 to a total of $ 304.9 billion. Compared 
to the pre-pandemic period, 4.7 times more people regularly work from home, and in general, 92% of 
institutions and organizations in the world have a cloud computing environment. While there is a rapid 
transition period from traditional data management systems, which require a physical server and where 
all critical data is stored on in-house hardware, to the cloud, it is possible to say that the transition to the 
cloud platform in Turkey will be completed up to 80 percent in the next 10 years.

In addition, in this issue, you can also find articles by valuable academicians from around the world 
and Turkey, and the predictions of the people who lead change in the world for the future.

Every new issue is a new excitement for us... We hope that our magazine to inspire you with its innova-
tive aspect while filling an important gap both in the entrepreneurial ecosystem and in the business world. 

Please enjoy reading

Towards The Innovative Age

BİLAL TOPÇU
GENERAL MANAGER OF TEKNOPARK ISTANBUL
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B ilindiği gibi tarihin her döneminde girişimci-
ler toplumları dönüştürmüş ve geliştirmiştir. 
Bu nedenle ekonomik olarak gelişmek isteyen 
ülkelerin girişimciliğe hak ettiği önemi vermesi 

son derece önemlidir. Bunun ilk örneklerinden biri 
hepimizin bildiği Thomas Edison’dur. On dokuzuncu 
yüzyılın en başarılı mucidi olan Edison; buluşçuluğu, 
araştırma dediğimiz disipline dönüştürmüş ve ciddi 
bir ekonomik getiri elde etmiştir. Bugünse girişim-
ciler arasında özellikle derin teknoloji girişimcileri, 
dünya ekonomisini yönlendirir konuma gelmiştir. 

Yenilik odaklı girişimler, teknoloji girişimleri 
olarak da adlandırılan tekno girişimler ve derin 
teknoloji girişimleri, yeni teknolojilerin dünya ça-
pında gelişimi ve ticarileştirilmesinde önemli bir 
rol oynamaktadır. Türkiye’nin de istenilen ekono-
mik büyümeyi gerçekleştirebilmesi için teknoloji 
girişimciliğini her zaman ön planda tutması gerek-
mektedir. Derin teknoloji girişimlerini destekleyerek 
katma değeri yüksek ürünler geliştirmek ve marka 
oluşturmak, Türkiye’nin en büyük hedeflerinden 
biri olmalıdır. Ancak bunu gerçekleştirmek hiç 
kolay değildir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
raporlarında 2020 yılında yüksek teknoloji ürün-
lerinin ihracat içindeki payı sadece %3,6 olarak 
gerçekleşmiştir. Öte yandan Türkiye’deki girişim 

AS IS KNOWN, entrepreneurs have transformed 
and developed societies in every period of his-
tory. For this reason, it is extremely important 
that countries that want to develop economi-
cally give entrepreneurship the importance it 
deserves. One of the first examples of this is 
Thomas Edison, whom we all know. Edison, the 
most successful inventor of the nineteenth cen-
tury, turned “invention” into the “discipline” we 
call research and achieved a serious economic 
return. Today, among entrepreneurs, especially 
deep technology entrepreneurs have come to the 
position of directing the world economy.

Innovation-driven startups, tech startups 
also called technology initiatives, and deep 
tech initiatives play an important role in the 
worldwide development and commerciali-
zation of new technologies. In order for Tur-
key to achieve the desired economic growth, 
technology entrepreneurship must always be 
at the forefront. Developing high value-added 
products and creating a brand by supporting 
deep technology initiatives should be one of 
Turkey’s biggest goals. However, this is not 
easy to perform. According to the reports of the 
Turkish Statistical Institute (TÜİK), the share of 

Derin Teknoloji 
Girişimlerinin 
Karşılaştığı Zorluklar

YENILIK ODAKLI GIRIŞIMLER, TEKNOLOJI GIRIŞIMLERI OLARAK DA 
ADLANDIRILAN TEKNO GIRIŞIMLER VE DERIN TEKNOLOJI GIRIŞIMLERI, YENI 
TEKNOLOJILERIN DÜNYA ÇAPINDA GELIŞIMI VE TICARILEŞTIRILMESINDE 
ÖNEMLI BIR ROL OYNAMAKTADIR. TÜRKIYE’NIN DE ISTENILEN EKONOMIK 
BÜYÜMEYI GERÇEKLEŞTIREBILMESI IÇIN TEKNOLOJI GIRIŞIMCILIĞINI HER 
ZAMAN ÖN PLANDA TUTMASI GEREKMEKTEDIR.

DR. CEM DURAN
TEKNOPARK İSTANBUL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (AR-GE)
TEKNOPARK ISTANBUL DEPUTY GENERAL MANAGER (R&D)
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ve girişimci sayısı her geçen gün artmakla birlikte 
derin teknoloji alanındaki yatırım oranlarında ve 
bu alanlarda faaliyet gösteren girişimcilerin başa-
rı oranlarında aynı artıştan söz etmek mümkün 
değildir. Startup.watch’ın rakamlarına göre Tür-
kiye’de 2010-2018 yıllarında yapılan araştırmalar, 
440 yatırım alan girişimden yalnızca 33’ünün de-
rin teknoloji girişimciliğinden oluştuğunu ortaya 
koymaktadır. Türkiye girişim ekosistemi, özellikle 
derin teknoloji ve yüksek teknolojili girişimlerle ilgili 
veriler incelendiğinde üretim açısından da duru-
mun pek iç açıcı olmadığı görülecektir. On Birinci 
Kalkınma Planı’nda yer alan resmi istatistiklerde, 
sanayi ihracatı içinde yüksek teknolojili ürünlerin 
oranının %3,2 olduğu açıklanmıştır. 2023 yılında 
bu oranın %5,8’e yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Yönetim ve liderlik yaklaşımlarının öncüsü Dru-
cker, ileri teknoloji alanındaki girişimciliğin; eko-
nomik güce, pazarlama yeteneğine, demografik 
özelliklere ve hatta algı ve ruh haline dayalı olduğu 
için tabiatı gereği zor ve riskli olduğunu belirtmiştir. 
Derin teknoloji girişimleri, teknolojinin sınırlarını 
zorladıkları için daha önce tecrübe edilmemiş zor-
luklarla karşılaşmaktadır. Boston Consulting Group 
tarafından yapılan ve 400’den fazla derin teknoloji 
girişimcisiyle gerçekleştirilen anket çalışmasında, 

Challenges Faced by  
Deep Tech Initiatives
INNOVATION-DRIVEN STARTUPS, TECH STARTUPS ALSO CALLED TECHNOLOGY 
INITIATIVES, AND DEEP TECH INITIATIVES PLAY AN IMPORTANT ROLE IN THE 
WORLDWIDE DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION OF NEW TECHNOLOGIES. IN 
ORDER FOR TURKEY TO ACHIEVE THE DESIRED ECONOMIC GROWTH, TECHNOLOGY 
ENTREPRENEURSHIP MUST ALWAYS BE AT THE FOREFRONT.

high-tech products in exports in 2020 was only 
3.6%. On the other hand, although the number 
of initiatives and entrepreneurs in Turkey is 
increasing day by day, it is not possible to talk 
about the same increase in investment rates in 
deep technology or in the success rates of en-
trepreneurs operating in these fields. According 

DERIN TEKNOLOJI GIRIŞIMLERINI 
DESTEKLEYEREK KATMA 
DEĞERI YÜKSEK ÜRÜNLER 
GELIŞTIRMEK VE MARKA 
OLUŞTURMAK, TÜRKIYE’NIN EN 
BÜYÜK HEDEFLERINDEN BIRI 
OLMALIDIR. 
DEVELOPING HIGH VALUE-ADDED 
PRODUCTS AND CREATING A BRAND 
BY SUPPORTING DEEP TECHNOLOGY 
INITIATIVES SHOULD BE ONE OF TURKEY’S 
BIGGEST GOALS. 
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girişimcilerin yaşadığı zorluklar sıralandığında; 
%27 ile geliştirilen ürünün pazara geç sunulması 
ilk sırada yer almıştır. Sermayeye erişimde yaşanan 
zorluklar ise %25 ile ikinci sırada bulunmaktadır. Bu 
da bize girişimcilerin yaşadığı zorlukların benzer ol-
duğunu göstermektedir. Bununla birlikte Türkiye’de 
bulunan derin teknoloji girişimleri bulundukları 
coğrafya nedeniyle farklı zorluklarla da karşılaş-
maktadır. Bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:  

• Derin teknolojili girişimler diğer girişimlere oran-
la yüksek bilgi gerektiren projelerde çalıştıkları 
için daha fazla ve daha iyi yetişmiş insan kayna-
ğına ihtiyaç duyarlar.

• Derin teknoloji girişimlerinin ciddi oranda altya-
pı ihtiyaçları bulunmaktadır. Laboratuvar, test 
altyapısı ve üretim hatlarına erişmeleri gerekir.  

• Girişimciler ürettikleri derin teknolojiyi, kulla-
nılabilir ürüne dönüştürme noktasında oldukça 
zorlanmaktadır.

• Derin teknoloji alanında, sermaye ve yatırıma 
ulaşmak görece daha zordur. Yüksek riskli bir iş 
yaptıkları için yatırımcılar bu riske ortak olmak 
istemezler.

• Derin teknolojili girişimler pazarın öncüleridir, 
bu nedenle henüz olgunlaşmamış bir pazarda 
ürün ve/veya hizmet satmaya çalışırlar. Bu da 
öncelikli olarak pazarı bilgilendirme zorunlulu-
ğu gerektirir.

• Derin teknoloji alanında destekleyici ara yüz 
kurumları yok denecek kadar azdır. Bu alanda 
faaliyet gösteren özelleşmiş yapılar yeterince 
bulunmamaktadır. 

STARTUP.WATCH’IN RAKAMLARINA GÖRE TÜRKIYE’DE 2010-2018  
YILLARINDA YAPILAN ARAŞTIRMALAR, 440 YATIRIM ALAN  
GIRIŞIMDEN YALNIZCA 33’ÜNÜN DERIN TEKNOLOJI GIRIŞIMCILIĞINDEN 
OLUŞTUĞUNU ORTAYA KOYMAKTADIR.  TÜRKIYE GIRIŞIM EKOSISTEMI, 
ÖZELLIKLE DERIN TEKNOLOJI VE YÜKSEK TEKNOLOJILI GIRIŞIMLERLE 
ILGILI VERILER INCELENDIĞINDE ÜRETIM AÇISINDAN DURUMUNUN 
PEK IÇ AÇICI OLMADIĞI GÖRÜLECEKTIR.
ACCORDING TO THE FIGURES OF STARTUP.WATCH, RESEARCHES CONDUCTED IN TURKEY 
BETWEEN 2010 AND 2018 REVEAL THAT ONLY 33 OF THE 440 INVEST MENT-RECEIVING 
STARTUPS CONSIST OF DEEP TECHNOLO GY ENTREPRENEURSHIP. WHEN THE DATA ON 
TURKEY’S ENTREPRENEURSHIP ECOSYSTEM, ESPECIALLY ON DEEP TECHNOLOGY AND HIGH 
TECHNOLOGY ENTERPRISES ARE ANALYZED, IT WILL BE SEEN THAT THE SITUATION IN TERMS 
OF PRODUCTION IS NOT VERY ENCOURAGING. 

to the figures of Startup.watch, researches con-
ducted in Turkey between 2010 and 2018 reveal 
that only 33 of the 440 investment-receiving 
startups consist of deep technology entrepre-
neurship. When the data on Turkey’s entre-
preneurship ecosystem, especially on deep 
technology and high technology enterprises, 
are analyzed, it will be seen that the situation in 
terms of production is not very encouraging. In 
the official statistics included in the Eleventh 
Development Plan, it is stated that the share 
of high-tech products in industrial exports is 
3.2%. It is aimed to increase this rate to 5.8% 
in 2023.

Drucker, the pioneer of management and 
leadership approaches, noted that entrepre-
neurship in the field of advanced technology 
is inherently difficult and risky, as it is based 
on economic power, marketing ability, demo-
graphic characteristics, and even perception 
and mood. Deep technology initiatives face 
challenges that have not been experienced be-
fore, as they push the boundaries of technology. 
In the survey conducted by Boston Consulting 
Group with more than 400 deep technology 
entrepreneurs, when the difficulties faced by 
entrepreneurs are listed; The late release of the 
developed product to the market took the first 
place with 27%. Difficulties in accessing capital 
are second with 25%. This shows us that the 
challenges experienced by entrepreneurs are 
highly similar. Also, deep technology startups 
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in Turkey face different challenges due to 
their geographic location. We can list them as 
follows:

• Deep technology startups need more and bet-
ter trained human resources as they work on 
projects that require high knowledge com-
pared to other startups.

• Deep technology startups have serious infra-
structure needs. They need access to labs, 
testing infrastructure, and production lines.

• Entrepreneurs experience difficulties while 
transforming the deep technology they pro-
duce into a usable product.

• In the field of deep technology, capital and in-
vestment are relatively more difficult to achieve. 
Investors do not want to be a part of this risk 
because they are doing a high-risk business.

• Deep tech startups are market pioneers, so 
they try to sell products and/or services in an 
immature market. This primarily entails an 
obligation to inform the market.

• In deep technology area, there are almost no 
supporting interface institutions. There are 
not enough specialized structures operating in 
this area.

• The founders of deep tech startups are pre-
dominantly technically proficient, so they 
have issues with management and marketing.

• Technology startups in Turkey have difficul-
ties in accessing infrastructure and finance 
in the process of expanding into international 
markets.
If the problems experienced by the technology 

enterprises listed above are in general reduced, 
Turkey will also be able to launch advanced tech-
nology initiatives. This, in addition to launching 
a worldwide technology brand, will also be ben-
eficial in reducing the current account deficit. 
In order to achieve this, specialized incubation 
centers and acceleration programs are vital for 
deep technology initiatives. As Teknopark Istan-
bul Management Team, we continue our work in 
this direction together with all the stakeholders 
of the sector. We have customized our incubation 
center and acceleration programs in the focus of 
deep technology. With our infrastructure facil-
ities, qualified training in focus areas and our 
global mentoring program, our only goal is by 
being with our entrepreneurs in all process steps, 
in order to  help them to overcome the obstacles 
that they will face easily and to support them to 
contribute to the country’s economy.

• Derin teknoloji girişimlerinin kurucuları ağır-
lıklı olarak teknik yetkinlikleri güçlü kişilerdir, 
bu nedenle yönetim ve pazarlama konusunda 
sorunlar yaşarlar. 

• Türkiye’de teknoloji girişimleri, uluslararası pa-
zarlara açılma sürecinde altyapı ve finansa erişim 
konusunda sıkıntılar yaşamaktadırlar. 
Yukarıda genel olarak listelenen teknoloji girişim-

lerinin yaşadığı sorunlar azaltıldıkça Türkiye’nin 
de yüksek teknoloji girişimleri çıkarması mümkün 
olacaktır. Bu da dünya çapında bir teknoloji markası 
çıkarmanın yanında cari açığın azaltılması konu-
sunda da fayda sağlayacaktır. Bunu başarabilmek 
için derin teknoloji girişimleri için özelleşmiş kuluç-
ka merkezleri ve hızlandırma programları hayati bir 
önem arz etmektedir. Bizler Teknopark İstanbul yö-
neticileri olarak sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte 
bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ku-
luçka merkezimizi ve hızlandırma programlarımızı 
derin teknoloji odağında özelleştirdik. Alt yapı im-
kanlarımız, odak alanlarda nitelikli eğitimlerimiz ve 
hayata geçirdiğimiz global mentorlük programımız-
la tek hedefimiz; tüm süreçlerde girişimcilerimizin 
yanında olarak, karşılarına çıkacak engelleri en kısa 
sürede aşmalarını sağlamak ve ülke ekonomisine 
katkıda bulunmalarına destek olmaktır. 

DERIN TEKNOLOJI GIRIŞIMLERININ 
CIDDI ORANDA ALTYAPI 
IHTIYAÇLARI BULUNMAKTADIR. 
LABORATUVAR, TEST ALTYAPISI VE 
ÜRETIM HATLARINA ERIŞMELERI 
GEREKIR. GIRIŞIMCILER 
ÜRETTIKLERI DERIN TEKNOLOJIYI, 
KULLANILABILIR ÜRÜNE 
DÖNÜŞTÜRME NOKTASINDA 
OLDUKÇA ZORLANMAKTADIR.
DEEP TECHNOLOGY STARTUPS HAVE SERIOUS 
INFRASTRUCTURE NEEDS. THEY NEED 
ACCESS TO LABS, TESTING INFRASTRUCTURE, 
AND PRODUCTION LINES. ENTREPRENEURS 
EXPERIENCE DIFFICULTIES WHILE 
TRANSFORMING THE DEEP TECHNOLOGY THEY 
PRODUCE INTO A USABLE PRODUCT.
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TEKNOPARK İSTANBUL’un 1601 - TÜBİTAK Yenilik 
ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına 
Yönelik Destek Programı kapsamında uygulayıcı kuruluş 
olarak hayata geçirdiği BİGGCUBE Programı'nda 9 
girişime toplam 1,8 milyon TL hibe dağıtıldı. Programa 
477 başvuru alındı, 106 girişimci adayına eğitim ve 
danışmanlık programlarında destek verildi. 

Teknopark İstanbul’un teknolojik ve inovatif iş fikirlerini 
olgunlaştırarak erken aşamadaki girişimleri başarılı bir 
girişim haline getirmeyi hedeflediği program İstanbul 
Ticaret Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi işbirliği ve 
İstinye Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi ve Bursa 
Teknik Üniversitesi paydaşlığında yürütüldü. Programa 
31 kurum uygulayıcı, 32 kurum iş birlikçi olarak devam 
ediyor. 

Teknopark 
İstanbul 
BIGGCUBE 
Programıyla  
9 Girişime  
1,8 Milyon TL 
Hibe Kazandırdı

A TOTAL OF 1.8 million TL grants were 
distributed to 9 startups in the BIGGCUBE 
Program, implemented by Technopark Istanbul 
as an implementing agency within the scope 
of 1601 - TÜBİTAK Support Program for 
Capacity Building in the Fields of Innovation 
and Entrepreneurship. The program received 
477 applications, and 106 entrepreneur 
candidates were supported in training and 
consultancy programs.

The program, in which Teknopark Istanbul 
aims to mature technological and innovative 
business ideas and turn early-stage initiatives 
into successful ventures, was carried out 
in cooperation with Istanbul Commerce 
University and Yeditepe University and with 
the partnership of Istinye University, Turkish 
German University and Bursa Technical 
University. 31 institutions continue the 
program as practitioners and 32 institutions 
as collaborators.

Technopark Istanbul 
Provided 1.8 Million TL 
Grant for 9 Startups with 
the BIGGCUBE Program 
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KANADALI İKİ GİRİŞİMCİ, 
ev hakkında kendisine 
sunacağınız özet bilgileri 
benzer ilanlardaki öğelerle 
harmanlayarak kapsamlı ve 
ikna ediciliği yüksek ilan metinleri oluşturan 
Listing.ai adlı bir yapay zeka projesi ortaya 
koydu. Projenin mucitleri Al-Hayali ve Corey 
Pollock, kendileri için ev ararken karşılaştıkları 
çoğu ilanın birbirine benzeyen ve tekrar eden 
ifadelerle dolu olduğunu görünce yapay 
zekayı bu işe dahil etmeye karar verdiklerini 
söylüyorlar. Sonuçlar baştan sona insan 
eliyle yazılmış metinlerin yerini tutmasa da, 
emlakçıların üzerinde çalışabileceği kapsamlı bir 
temel oluşturma konusunda başarılı bir iş ortaya 
koyduğu söyleniyor. Detaylara Listing.ai web 
sitesinden ulaşmak mümkün.

ENHANCER PROJESİ kapsamında “Yerel 
Ortak Kullanım Tesisi Hibe Programı” için 
çevrimiçi bilgilendirme oturumu gerçekleştirildi. 
Girişimcilerin, KOBİ’lerin, Kooperatiflerin, OSB’ler 
gibi kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı oturumda 
“Yerel Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı 
için Kılavuz Sunumu” yapıldı. Projede Yerel Ortak 
Kullanım Tesisleri için ayrılan 4 milyon 150 bin 
avro üniversiteler, belediyeler, kuluçka merkezleri, 
teknoparklar, sanayi ve ticaret odaları, mesleki 
eğitim merkezleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji 
geliştirme bölgeleri gibi yeterli altyapıya sahip yerel 
kuruluşları desteklemek için kullanılacak. Proje 
toplamda 32,6 milyon avroluk bütçeye sahip.

Evin İçine  
Adım Atmadan 
Satış İlanı Yazan 
Yapay Zeka 
Geliştirildi

ENHANCER 
Projesi Yerel 
Ortak Kullanım 
Tesisi Hibe 
Programının 
Detayları Açıklandı

WITHIN THE SCOPE OF the ENHANCER 
Project, an online information session was 
held for the "Local Common Use Facility Grant 
Program". “Guideline Presentation for the Local 
Shared Use Facilities Grant Program” was 
held in the session, in which representatives 
of organizations such as entrepreneurs, SMEs, 
Cooperatives and OIZs also attended. In the 
project, 4 million 150 thousand Euros allocated 
for Local Common Use Facilities will be used 
to support local institutions with sufficient 
infrastructure such as universities, municipalities, 
incubation centers, technoparks, chambers 
of industry and commerce, vocational training 
centers, organized industrial zones, technology 
development zones. The project has a total 
budget of 32.6 million euros.

TWO CANADIAN ENTREPRENEURS have 
created an artificial intelligence project called 
Listing.ai, which creates comprehensive and 
persuasive advertisement texts by blending the 
summarized information you provide about the 
house with items from similar advertisements. 
The creators of the project, Al-Hayali and 
Corey Pollock, say they decided to include 
artificial intelligence when they saw that most 
of the ads they came across while looking for 
a house were filled with similar and repetitive 
phrases. While the results are no substitute for 
thoroughly human-written texts, they do a good 
job of creating a comprehensive foundation on 
which real estate agents can work. Details can 
be found on the Listing.ai website.

Details of ENHANCER 
Project Local Shared 
Facility Grant Program 
Announced

Artificial Intelligence 
Developed to Post Sales 
Ads Without Stepping 
Inside the House
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ULUSLARARASI 85 OYUN firmasının Türkiye 
yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası 
Oyunfor’un her ay açıkladığı satış rakamlarına 
göre Mart ayından bu yana her ay PC ve konsol 
platformlarındaki oyun ve oyun içi satışlar 
düzenli olarak azalırken, mobil platformlardaki 
oyun ve oyun içi satışlarda artış yaşandı. Haziran 
ayı itibariyle de Türkiye’de oyun alışverişlerinin 
yüzde 67’lik kısmını mobil oyunlar oluşturdu. 
Oyun satışları Haziran ayında Mayıs ayına oranla 
yüzde 5, geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla 
yüzde 20 bir büyüme gösterdi. Mart ayından 
itibaren PC ve konsol platformlarındaki satışlar 
düzenli olarak azalırken, mobil platformlardaki 
gelir artışı dikkat çekti. 

PC ve Konsol 
Oyunlarına 
İlgi Azalırken 
Mobil Oyunlar 
Yükselişte

ACCORDING TO THE monthly sales figures 
of Oyunfor, the digital game store, which is the 
authorized dealer of 85 international game 
companies in Turkey, game and in-game sales 
on PC and console platforms have decreased 
regularly every month since March, while there 
has been an increase in game and in-game 
sales on mobile platforms. As of June, mobile 
games accounted for 67 percent of game 
purchases in Turkey. Game sales grew by 5 
percent in June compared to May and by 20 
percent compared to June last year. While sales 
on PC and console platforms have decreased 
regularly since March, the increase in revenue 
on mobile platforms has been remarkable.

Mobile Games on the 
Rise as Interest in PC and 
Console Gaming Decreases

SOPHOS, “Active Adversary Playbook 2021” 
başlıklı siber güvenlik raporunu yayınladı. Siber 
güvenlik ekiplerinin saldırıların doğasını ve 
saldırganların davranışlarını daha iyi anlamasına 
yardımcı olmayı amaçlayan raporda, siber 
saldırganların geçtiğimiz yıl boyunca ortaya 
koydukları davranışlara, tekniklere ve prosedürlere 
yer verildi. Raporda yer alan analizlere göre ağa 
sızan saldırganların tespit edilmesi ortalama 
11 gün sürerken, saldırganların fark edilmeden 
içerde kalma süreleri 15 aya kadar uzayabiliyor. 
Saldırıların yüzde 81'i fidye yazılımlarıyla ilişkiliyken, 
yüzde 90'ında Uzak Masaüstü Protokolü (RDP) 
kullanılıyor. Tespit edilen diğer saldırı türleri 
arasında veri hırsızlığı, kripto madencilik ve 
bankacılık Truva atları yer alıyor.

Şirketler 
Ortalama  
11 Gün Siber 
Saldırganların 
Ağlarına Sızdığını 
Fark Edemiyor

SOPHOS HAS released its cybersecurity report 
titled “Active Adversary Playbook 2021”. The 
report, which aims to help cybersecurity teams 
better understand the nature of attacks and the 
behavior of attackers, includes the behaviors, 
techniques and procedures that cyber attackers 
have demonstrated over the past year. According 
to the analysis in the report, it takes an average of 
11 days to detect attackers who have infiltrated 
the network, while the attackers can stay inside 
undetected for up to 15 months. While 81 
percent of attacks are related to ransomware, 90 
percent use Remote Desktop Protocol (RDP). 
Other types of attacks detected include data 
theft, cryptomining and banking Trojans.

Companies Don't Realize 
That Cyber Attackers Have 
Infiltrated Their Networks 
For 11 Days On Average 
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UBER HAYATTA 
KALMAK İÇİN  
YÖN DEĞİŞTİRİYOR
Uber Swerves to Survive
TAŞIMACILIK DEVI, HALKA AÇILDIĞINDAN BERI YERINDE SAYIYOR. ANCAK 
COVID-19 KRIZI ŞIRKETE, FORTUNE 500’E ILK KEZ GIRMESI IÇIN TAM 
ZAMANINDA, KABUK DEĞIŞTIRIP KENDINI YENIDEN INŞA ETME ŞANSI VERDI.

THE RIDE-HAILING GIANT HAS BEEN SPINNING ITS WHEELS SINCE GOING PUBLIC. BUT 
THE COVID-19 CRISIS HAS GIVEN THE COMPANY A CHANCE TO STRIP ITSELF DOWN TO THE 
CHASSIS AND REBUILD—JUST IN TIME FOR ITS FORTUNE 500 DEBUT.

ADAM LASHINSKY / BY ADAM LASHINSKY
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U
ber için asla HİÇBİR ŞEY sıradan olmadı. 
Doğuşundan beri başına buyruk bir şirket 
olan Uber, yakalayabiliyorsan yakala  an-
layışıyla, yerel düzenlemeleri hiçe sayan 
ve  kuralları çiğneyen bir iş modeli benim-

sedi. Henüz kendi iç pazarında oturmuş hale 
gelmeden çok önce küresel olarak yaygınlaştı. 
Neredeyse kazandığı kadar çabuk para kaybetti. 
Girişim, halka açık bir şirket olmadan önce CE-
O’sunu, yönetim ekibinin çoğunu ve ardından 
yönetim kurulunu değiştirdi.

Şimdi, kuruluşunun onbirinci, kendini ka-
nıtlamasının ise ilk yılında, Uber Fortune 500’e 
katıldı. Yolcu seyahat hacmini %80 oranında 
azaltan küresel bir pandeminin, gelirleri üzerin-
deki yıkıcı etkileri göz önüne alındığında, Uber 
gelecek yıl listeden düşebilir - ki bu kesinlikle 
süpriz olmayacaktır.

Gerçekten de, krizin bir sonucu olarak, Uber, 
dakikası dakikasına uymayan CEO’su Travis Ka-
lanick’in 2017’de görevden alınmasının ardından 
yaşanandan bile daha travmatik bir değişiklik 
geçirmeye zorlandı. O yılın başında şirket, ta-
şımacılık işinde (hemen hemen başka hiçbir 

NOTHING HAS EVER been typical about Uber. A 
maverick at birth, Uber embraced rule-breaking 
as a business model, what with its catchus-if-
you-can flouting of local regulators. It expanded 
globally long before it saturated its home mar-
ket. It lost money nearly as quickly as it raised 
it. The startup changed out its CEO and much of 
its management team, and then its board of di-
rectors—all before becoming a public company.

Now, in its first year of eligibility and only the 
11th of its existence, Uber has joined the Fortune 
500. Given the devastating effects on its reve-
nue of a global pandemic that has pummeled 
its passenger-trip volumes by 80%, Uber might 
well fall off the list next year—which certainly 
wouldn’t be typical. 

Indeed, as a result of the crisis, Uber has been 
forced to undergo a reset even more traumatic 
than the one that followed the ousting of its 
mercurial CEO, Travis Kalanick, in 2017. At the 
beginning of this year, the company had sig-
naled it could make profits in its ride-hailing 
business— and just about nowhere else. Its 
fastgrowing Uber Eats restaurant-meal delivery 
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sektörde olması beklenmeyen bir şekilde) kâr 
elde edebileceğinin sinyallerini vermişti. Hızla 
büyüyen Uber Eats restoran-yemek teslimatı işi, 
büyük oranda kayıplar veriyordu. Kendi kendini 
süren araçlardan uçan taksilere ve nakliye hiz-
metlerine kadar yapılan tüm  denemeler, yüz 
milyonlarca dolarlık zarara neden oldu. 2018’de 
satın alınan bisiklet ve scooter işi de daha iyi du-
rumda değildi.

Pandemiyle birlikte her şey değişti. Aniden, 
yiyecek teslimatı, Uber’in kısa vadeli kurtarı-
cısı haline geldi. Uber, akıllıca ve empatik bir 
şekilde sürücüleri evde kalmaya teşvik etmek 
gibi, tahmin edilemeyecek ve asice hamleler 
yaptı. Uzun süredir ikilemde kalan şoförlere iş 
bulma yardımı yaparak finansal destek  sundu 
ve küçülen bir iş gerçeğiyle karşı karşıya kalan 
Uber, geç kalınmış olmasına ragmen agresif 
bir şekilde ürün, lokasyon ve insan anlamında 
küçülmeye gitti.

Baş döndürücü bir dizi zorluk devam ediyor, 
bunlardan en önemlisi, ana işinin ne zaman 
düzeleceği konusundaki belirsizlik. Ancak CO-
VID-19’un istenmeyen varlığı Uber’i COVID-19 
yokken olabileceğinden daha odaklı ve muh-
temelen daha karlı hale getirme olasılığı var. 
Uber’in CEO’su Dara Khosrowshahi, San Fran-
cisco’daki evinin kütüphanesinden Nisan ayı 
sonlarında yapılan bir Zoom röportajında, “Tüm 
varsayımlarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz” 
diyor. Dünün dünyasına kıyasla şu andan itiba-
ren üç ay veya bundan 12 ay sonraki dünyaya 
hazır olduğumuzdan emin oluyoruz.”

UBER’İN DÜNYASI bir yıl öncesine kadar o 
da kadar pembe değildi. 2010’lu yılları büyük bir 
gelişme ile geride bıraktıktan ve 75 milyar dola-
rı aşan bir özel pazar değerlemesi elde ettikten 
sonra, geçen baharda halka açılmaya hazırlandı. 
Yine de, devam eden yüksek satış büyümesine 
rağmen (satışlar 2019’da %26 artarak 14,1 milyar 
dolara ulaştı) yatırımcılar şirketin kârsızlığından 
ötürü memnuniyetsizler. (Geçen yıl 8,5 milyar 
dolar kaybetti.) Halka arz bir fiyaskoydu - hisse-
ler borsaya 42 dolar ile beklenenden daha düşük 
bir seviyede girerek Uber’in değerlemesinin yak-
laşık  70 milyar dolar olmasına sebep oldu ancak 
takip eden aylarda şirketin değeri üçte birinden 
fazla düştü. Ancak sonrasında kritik bir başarıya 
imza atan Uber’in değeri 8 milyar dolar yükseldi.

Bu yılın şubat ayının sonlarında Uber, pande-
minin Tayvan ve Hong Kong’daki gelirleri üze-
rindeki etkilerini gördükten sonra bu etkinin ne 

business was hemorrhaging money. Experi-
ments from self-driving cars to flying taxis to a 
freight-forwarding service accounted for hun-
dreds of millions of dollars of losses. A bike 
and scooter business it bought in 2018 was in 
no better shape.

The pandemic changed everything. Suddenly 
food delivery became Uber’s near-term savior. 
Uber made moves that would have been un-
thinkable in its bad-boy era, like cleverly and 
empathetically urging riders to stay home. It 
offered financial and job-hunting assistance 
to drivers, with whom it has long had a love-
hate relationship. And faced with the reality of a 
shriveling business, Uber moved aggressively to 
prune products, locations, and people in ways 
that were long overdue.

A dizzying set of challenges remains, not 
least of which is the uncertainty around when 
its core business will recover. But there’s every 
chance the unwanted onset of COVID-19 could 
leave Uber more focused, and possibly more 
profitable, than it would have been without it. 
“We have to relook at all of our assumptions,” 
says Dara Khosrowshahi, Uber’s CEO, in a late-
April Zoom interview from the library of his 
San Francisco home. “We’re making sure that 
we are prepared for the world as it’s going to be 
three months from now or 12 months from now, 
versus the world of yesterday.”

UBER’S WORLD wasn’t all that rosy as re-
cently as a year ago. After tearing through the 
2010s with breakneck expansion and achiev-
ing a private-market valuation that topped $75 
billion, it prepared to go public last spring. Yet 
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UBER
GELİR / REVENUES
14,1 MİLYAR$ / BILLION

KÂR / PROFITS
8,5 MİLYAR$ / BILLION

ÇALIŞAN SAYISI / EMPLOYEES
26.900

HİSSEDARLARA TOPLAM GERİ DÖNÜŞ 
TOTAL RETURN TO SHAREHOLDERS
(5/2019–12/2019)
33%



kadar değerli olacağını anlamaya başladı. Şirket, 
koronavirüsün etkilerini tanımlamak üzere As-
ya’da bir çalışma grubu kurdu ve ardından bu 
çalışmayı küresel çapta bir COVID-19 çalışma-
sına dönüştürdü. 3 Mart’ta, dünyanın dört bir 
yanından şirketin en üst düzey 150 liderinin 
bir yönetim zirvesi için Uber’in bulunduğu San 
Francisco’da buluşması planlandı. Uber Toron-
to’dan, taşıma işini ve 50’den fazla çalışanın 
olduğu bir ekibi yöneten Andrew Macdonald, 
üst yönetimin, toplantıyı sağlık uzmanlarının 
seyahate karşı uyarıları sebebiyle iptal ettiğini 
söyledi. Khosrowshahi altında yıldızı yükselen, 
36 yaşındaki, Kalanick döneminden beri Uber’de 
olan Macdonald, “Ama daha da önemlisi, lider-
lerin yerinde olmaları ve krize yanıt vermeye 
hazırlanmaları gerektiğini hissettik” diyor.

Uber, yıllarca yanlış şeyi yapmayı ve söyleme-
yi alışkanlık haline getirmiş bir şirket olarak, ateş 
altında sakin kalabileceğini gösterdi. Birbirleri-
ni hiç tanımayan kişilerin bir arka koltukta hep 
beraber tıkılıp kalmak istemeyeceklerini göz 
önünde bulundurarak, UberPool araç paylaşım 
seçeneğini askıya aldı. COVID-19 teşhisi konan 
sürücülere kısa vadeli finansal yardım sağladı ve 
sürücüleri yiyecek teslimatı yapmak için yönlen-
dirmeye yardımcı oldu. Restoran teslimat ücret-
lerini almayı durdurdu ve nakliye hizmeti olan 
Uber Freight’i yardım malzemelerini maliyetine 
taşımak için seferber etti. Uber ayrıca sağlık çalı-
şanlarına milyonlarca ücretsiz yolculuk sağladı. 

Hatta Uber, bir zamanlar her ne pahasına 
olursa olsun kazanç elde ettiği ve 2019 gelirinin 

despite continued torrid topline growth—sales 
jumped 26% in 2019, to $14.1 billion—investors 
soured on the company’s unprofitability. (It 
lost $8.5 billion last year.) The IPO was a flop—
shares debuted at a lower-than-expected $42, 
valuing Uber at around $70 billion, and fell by 
more than a third in the ensuing months. But 
it accomplished one critical achievement: Uber 
raised $8 billion.

By late February of this year, Uber began to 
understand how valuable that cash would be, 
having seen the effects of the pandemic on its 
revenue in Taiwan and Hong Kong. The com-
pany formed a working group in Asia to address 
the new coronavirus, then upgraded it to a glob-
al COVID-19 task force. On March 3, the 150 top 
leaders of the company from around the world 
were scheduled to meet in San Francisco, where 
Uber is based, for a management summit. An-
drew Macdonald, who heads Uber’s rides busi-
ness from Toronto as well as the 50-plus-person 
task force, says senior management canceled 
the gathering because health experts were 
warning against travel. “But more than that, we 
felt like leaders needed to be in place, getting 
ready to respond to the crisis,” says Macdonald, 
a 36-year-old Kalanick-era holdover whose star 
has risen under Khosrowshahi.

For a company that had made a habit over the 
years of doing and saying the wrong thing, Uber 
showed itself capable of grace under fire. It sus-
pended its UberPool ridesharing option, mind-
ful that strangers wouldn’t want to be cooped 
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SOĞUKKANLI

COOL HAND

2017’DE TRAVIS KALANICK’İN 
YERİNE GEÇTİKTEN SONRA BAZILARI 
TARAFINDAN YENİLİK YAPMADIĞI İÇİN 
ELEŞTİRİLEN CEO DARA KHOSROWSHAHI, 
KORONAVİRÜS KRİZİNDE UBER’E 
REHBERLİK ETME KONUSUNDA KARARLI 
VE SİNİRLERİNE HAKİM BİR DURUŞ 
SERGİLEDİ.

CEO DARA KHOSROWSHAHI, CRITICIZED 
BY SOME FOR NOT INNOVATING AFTER 
HE SUCCEEDED TRAVIS KALANICK IN 
2017, HAS DISPLAYED STEADY NERVES 
AND A SHARP PENCIL IN GUIDING UBER 
THROUGH THE CORONAVIRUS CRISIS.



dörtte üçünden fazlası için yolcu işine güvenen 
bir şirket olarak, şirket karakterine aykırı bir jest 
yaptı ve müşterileri yolculuk talep etmemeye 
teşvik etmek için çeşitli yöntemler geliştirdi. 
İlk olarak, sürücülerin yerel kısıtlamaları anladı-
ğından emin olmak için uygulamasını kullandı. 
Ardından pazarlama grubu, sloganı “Sürmediğin 
için teşekkürler.” olan, PSA tarzı (kamu spotu) şık 
bir TV reklam kampanyası önerdi ve bunu oluş-
turmak için prestijli Wieden+Kennedy ajansıyla 
anlaştı. Khosrowshahi, başlangıçta fikri tutmadı-
ğını söylüyor, “Ama bir kez mesajı duyduğumda 
her şeyimle arkasındaydım.”

Tüm bunların sonucu şaşırtıcı oldu: Büyük 
ihtimalle, Uber’in küresel bir sağlık krizine ver-
diği tepkiler, Khosrowshahi’nin insanları Uber’in 
değiştiğine ikna etmek için gösterdiği yoğun 
çabalardan çok daha fazla etkili oldu. Eski bir 
Lyft operasyon şefi, şimdi ise bir risk sermaye-
darı olan Jon McNeill şöyle diyor: “Bence Lyft’i 
uyandırdılar”.

up together in a back seat. It offered short-term 
financial help to drivers diagnosed with CO-
VID-19, and helped drivers migrate to making 
food-delivery runs. It stopped charging inde-
pendent restaurants delivery fees and mobilized 
Uber Freight, its freight-forwarding service, to 
move relief supplies, at cost. Uber also provided 
millions of free rides to health care workers.

Uber even devised various methods to urge 
customers not to request rides, an out-of-char-
acter gesture for a company once known for 
winning at all costs—and which relied on the 
passenger business for more than three-quar-
ters of its 2019 revenue. First, it used its app to 
make sure riders understood local restrictions. 
Then its marketing group proposed a slick, PSA-
style TV ad campaign and hired the prestigious 
agency Wieden+Kennedy to create it. Its tagline: 
“Thank you for not riding.” Khosrowshahi says 
he wasn’t initially sold on the idea, “but once I 
heard the messaging I was all in.” 
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“BENCE SÜREKLİ OLARAK PORTFÖYÜNÜZÜ 
RASYONELLEŞTİRMEYE BAKMALISINIZ VE BİZ DE 
ÖYLEYİZ” DİYOR KHOSROWSHAHI. “ÖZELLİKLE COVID 
İLE MEYDANA GELEN TÜRDE DEĞİŞİKLİKLERE AYAK 
UYDURMAMAK MANTIKSIZ OLURDU.”
“I THINK YOU SHOULD CONSTANTLY LOOK AT RATIONALIZING YOUR 
PORTFOLIO, AND WE ARE,” SAYS KHOSROWSHAHI. “IT WOULD BE 
FOOLISH NOT TO, ESPECIALLY WITH THE KINDS OF CHANGES THAT 
HAVE HAPPENED WITH COVID.”



KRİZDEN ÖNCE Uber, portföyünde, kazan-
dıran başka bir iş daha olduğuna karar vermiş-
ti. Dört yıl önce başlayan Uber Eats, 2019 yılı-
na kadar 2,5 milyar dolarlık bir işe ulaştı. Ama 
aynı zamanda 1.4 milyar dolar kaybetti ve ABD 
pazar payında DoorDash ve Grubhub’ın arka-
sında kaldı. Mart ayının başlarında, insanların 
Uber kullanmayı bırakmaya başladıkları sırada 
Khosrowshahi, Eats’ın kayıp gelirleri dengeleme 
yeteneğinden bahsetmeye başladı.

Bir noktaya kadar, aslında olan da buydu. 
Nisan ayında, Uber Eats küresel satış hacminin 
%89 arttığını gördü (Uber’in varolduğu Hindis-
tan hariç). Bu gelişme beraberinde dikkat edil-
mesi gereken bazı şeyler getirdi. İşlerin büyüdü-
ğü sadece bir çeyrekte bile, gıda teslimatı Uber’in 
toplam satışlarının yalnızca %23’ünü, 2019’un 
tamamı için ise %18’ini oluşturdu. Uber’in top-
lam yemek siparişlerindeki payı, yaklaşık %11 ve 
bu da bir yolcu taşımanın kabaca yarısı kadar.

Yine de Uber, Uber Eats yaşam hattı konusunda 
o kadar hevesli ki, yeni teslimat ürünleri eklemekle 
meşgul. Basında yer alan haberlere göre, Uber’in 
halka açık Grubhub’a bir satın alma fikriyle yaklaş-
tığı söyleniyor. Bu arada, ürün yelpazesine başka 
hizmetler de ekliyor. Nisan ayında şirket, peraken-
deciler için bir teslimat hizmeti olan Uber Direct’i 
ve kişisel bir kurye hizmeti olan Uber Connect’i 
duyurdu. Khosrowshahi, “Paketleri üç gün içinde 
teslim etmek gibi bir şeyle ilgileneceğimizi san-
mıyorum” diyor. “Ancak 30 dakika ile birkaç saat 
arasında bir şeye ihtiyacınız olursa, bu hizmeti her-
kesten daha iyi sunabileceğimizi düşünüyoruz.”

The result of all this is a bit of a shocker: 
Uber’s response to a global health crisis may 
have done more so far to rehabilitate its image 
than any of its strenuous efforts during Khos-
rowshahi’s tenure to convince people Uber had 
changed. Says Jon McNeill, a former Lyft chief 
operating officer who is now a venture capital-
ist: “I think they out-‘woked’ Lyft.”

BEFORE THE CRISIS, Uber already had de-
cided it had one other winning business in its 
portfolio. Begun four years ago, Uber Eats had 
grown to a $2.5 billion business by 2019. But it 
also lost $1.4 billion and trailed competitors 
DoorDash and Grubhub in U.S. market share. 
In early March, when riders had begun to stop 
hailing Ubers, Khosrowshahi started talking up 
the ability of Eats to counterbalance the lost 
revenues. 

To a degree, that’s what happened. In April, 
Uber Eats saw global volume perk up by 89% 
(not including India, which Uber is exiting). 
That progress comes with caveats. Even in a 
quarter when its business was surging, food 
delivery made up only 23% of Uber’s overall 
sales, up from 18% for all of 2019. And the “take 
rate,” Uber’s share of the total check, is around 
11% on food orders, roughly half its haul for a 
passenger trip.

Still, Uber is so enthusiastic about the Uber 
Eats lifeline that it is busily adding new delivery 
products. At press time, news accounts said that 
Uber had approached publicly traded Grubhub 
about an acquisition. In the meantime, it’s been 
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SICAK SERVİS

HOT RIDES

BİR UBER EATS SÜRÜCÜSÜ, 
TOKYO’DAKİ BİR ÇORBA 
DÜKKANINDAN PAKET YEMEK ALIYOR. 
GIDA DAĞITIM HİZMETİ İÇİN KÜRESEL 
SİPARİŞ HACMİ, UBER’İN TEMEL 
YOLCU HİZMETİ ÇÖKÜŞÜNE RAĞMEN 
NİSAN AYINDA %89 ARTTI.

AN UBER EATS DRIVER PICKS UP A 
TAKE-OUT MEAL AT A SOUP SHOP 
IN TOKYO. GLOBAL ORDER VOLUME 
FOR THE FOOD-DELIVERY SERVICE 
SOARED 89% IN APRIL, EVEN AS 
UBER’S CORE PASSENGER SERVICE 
CRATERED.
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Uber, 2018’de sonlandırmadan önce UberRush 
adlı benzer (ve başarısız) bir hizmeti çalıştırdı-
ğı için bu tür yaklaşımlar bir dejavu duygusu 
uyandırıyor. 35 yaşında bir Fransız vatandaşı ve 
şirketin sekiz yıllık emektarı olan Pierre-Dimitri 
Gore-Coty, yakın zamanda Eats ve diğer dağıtım 
işlerini yürütmek üzere seçildi. Uber’in ölçeği-
nin ve yara izlerinin bu sefer başarılı olmasına 
yardımcı olacağını söylüyor. Bulunduğu Amster-
dam’dan verdiği bir röportajda, “Geçmişte bazı 
nüanslar vardı ve hatalardan ders alacağız” di-
yor. Gore-Coty ayrıca Uber’in, rakipleri arasında 
Walmart, Amazon ve Instacart’ın yer aldığı mar-
ket teslimatına geçişini de yönetiyor. Şirket, Şili 
ve Meksika’da ve ayrıca iki ABD lokasyonunda 
yiyecek dağıtımı yapan Cornershop’un çoğunluk 
hissesini satın alıyor.

Uber, teslimat anlamında girdiği her pazarla-
rın her birinde şiddetli bir rekabetle karşı karşıya 
kalıyor ve rakipleri gibi, sürücüleri ve restoranla-
rı rakiplerinden ziyade kendisini seçmeleri için 
bir takım ödünler veriyor ve bunun sonucunda 
para kaybediyor. Bu bağlamda, harap olmuş bir 
ekonomi, Uber ve düşmanlarına benzer şekil-
de fayda sağlayabilir. RBC’nin e-ticaret analisti 
Mark Mahaney, korkunç istihdam durumu ve 
dünya çapındaki yemek işletmelerinin kırılgan 
durumu göz önüne alındığında, “artık sürücü-
leri veya restoranları sübvanse etmelerine gerek 
kalmayacak” diyor.

adding other services. In April, the company 
announced Uber Direct, a delivery service for 
retailers, and Uber Connect, a courier service 
for individuals. “I don’t think we’re going to be 
delivering packages in three days,” says Khos-
rowshahi. “But if you need something within 30 
minutes to a few hours, we think we can deliver 
that service better than anyone else can.”

Such offerings provoke a sense of déjà vu 
because Uber ran a similar (and unsuccess-
ful) service called UberRush before killing it 
in 2018. Pierre-Dimitri Gore-Coty, a 35-yearold 
French citizen and an eight-year veteran of the 
company, recently was named to run Eats and 
the other delivery businesses. He says Uber’s 
scale, and its scars, will help it succeed this 
time. “There have been nuances, and we’ll learn 
from the mistakes,” he says in an interview from 
Amsterdam, where he is based. Gore-Coty also 
oversees Uber’s push into grocery delivery, 
where competitors include Walmart, Amazon, 
and startup Instacart. The company is buying 
a majority stake in Cornershop, which delivers 
groceries in Chile and Mexico as well as two U.S. 
locations.

Uber confronts fierce competition in each of 
its delivery markets and, like its competitors, it 
has for years incentivized drivers and restau-
rants to choose it over its rivals, losing money 
as a result. In that regard, a wrecked economy 



YATIRIMCILAR, Mart ayında ABD’deki so-
kağa çıkma yasaklarının işletmelere neye mal 
olduğunu anladıkça, Uber’in hisselerini drama-
tik bir şekilde düşürerek hisse fiyatını 14 doların 
altına çektiler. Hisse senedi fiyatları öncelikle, 
şirketin halka arzından ve diğer fon toplama iş-
lemlerinden gelen para ile fırtınadan kurtulmak 
için yeterli paraya sahip olduğu algısı sebebiyle 
30 doların üzerine çıktı. Yine de kuyunun bir dibi 
var. Mart ayının sonunda, Uber’in nakit olarak 9 
milyar doları vardı. Ancak bu, 2020’nin başında 
11 milyar dolardan daha fazla geriledi. Şirket, 
en kötü senaryoda nakitinin yıl sonuna kadar 
4 milyar dolara düşebileceği konusunda uyardı.

Uber, yolcu taşıma işinde hızlı bir dönüş bek-
lemiyor. Ekonomik toparlanma eğrisinde çoğu 
ülkeden daha ileride olan Çin’deki durum, dü-
zensiz bir gidişe işaret ediyor. Orada görülen er-
ken belirtiler, yolcuların toplu taşıma yerine araç 
çağırmayı tercih ettiğini gösteriyor, ancak yolcu-
lar yine de eğer varsa, araç çağırma yerine kendi 
arabalarını seçiyorlar. Uber’in pandemi öncesi 
gelirinin %15’ini oluşturan havalimanı seferle-
ri, bar ve restoranlara yapılan geziler gibi işler 
bir süre için daha eskisi gibi olmayacak. Ayrıca, 
maliyet bölüştürme hizmeti olan UberPool’un 
pandemi tamamen geçene kadar geri dönmesi 
pek olası değil.

Şirket, kesin olarak, maliyetlerini önemli 
ölçüde düşürmek için küçülme yöntemini kul-
lanacak. Mayıs ayı başlarında müşteri desteği 
hizmetlerinde ve işe alımda 3.700 pozisyonu 
kapattı. Ayrıca Uber, bisiklet ve scooter işi için 
bir Start-up şirket olan Lime’a 85 milyon dolar-
lık yatırımın büyük kısmının ödemesini yaptı. 
(Uber’in, bu anlaşmanın yıllık işletme zararlarını 
164 milyon dolar seviyesine taşıyacağını açıkla-
ması, bu işin ne kadar kötü gittiğinin bir işareti.) 
Uber ayrıca, gözden çıkarmaya değer bir pay al-
dığı sekiz Eats pazarından da ayrılacak.

Bu kesintiler sadece başlangıç. Uber, yatırım-
cılara 7 Mayıs toplantısında, 1 milyar dolarlık 
maliyeti ortadan kaldıracağına söz verdi. Bu 
söz ile, şirket çalışanlarını içeren daha fazla iş-
ten çıkarma olacağını ima etti. Ayrıca, şirketin 
kendi kendini süren otomobil işi olan Uber Fre-
ight ve bir uçan taksi projesi üzerinde çalışan 
Elevate şirketini askıya alması veya tamamen 
ortadan kaldırması da bekleniyor. Eski bir ya-
tırım bankacısı ve daha sonra çevrimiçi seya-
hat devi Expedia’da sözleşmelerden sorumlu 
bir CEO olan Khosrowshahi, maliyet düşürme 

could benefit Uber and its foes alike. Given the 
dire employment situation and the shaky state 
of dining businesses worldwide, says Mark Ma-
haney, an e-commerce analyst with RBC, “they 
will not need to subsidize drivers or restaurants 
anymore.” 

INVESTORS DRAMATICALLY bid down 
Uber’s shares in March, driving the price be-
low $14 as it became apparent what a U.S. lock-
down would mean to its business. The stock 
rebounded above $30 primarily for one reason: 
It is widely perceived the company has enough 
cash from its IPO and other fundraising to ride 
out the storm. Still, the well isn’t bottomless. At 
the end of March, Uber had $9 billion in cash. 
But that was down from more than $11 billion 
at the beginning of 2020. The company has 
warned that in a worst-case scenario its cash 
could dwindle to $4 billion by year-end.

Uber doesn’t expect a quick return of its 
passenger business. Behavior in China, which 
is further along the economic recovery curve 
than most countries, suggests an uneven ride. 
Early indications there suggest that commut-
ers prefer ride-hailing to mass transit, but they 
choose their own cars over ride-hailing. Airport 
runs, 15% of Uber’s pre-pandemic revenue, will 
be suppressed for some time, as will trips to bars 
and restaurants. UberPool, the cost-splitting 
service, isn’t likely to return until the pandemic 
passes completely.

The company is certain to use the business 
decline to dramatically lower its costs. In early 
May it cut 3,700 positions in customer sup-
port and recruiting. It also effectively paid the 
startup Lime to take Uber’s bikes and scooters 
business in exchange for Uber investing $85 
million in Lime. (A sign of how badly the unit 
was foundering: Uber said the deal will lower its 
annual operating losses by $164 million.) Uber 
also will leave eight Eats markets where it reaps 
a negligible share of its bookings.

These cuts are just the beginning. Uber 
promised investors on a May 7 earnings call 
that it would eliminate $1 billion in costs. It has 
hinted there will be more layoffs, this time to 
corporate staff. It also is widely expected the 
company will trim or eliminate completely its 
self-driving car business, Uber Freight, and El-
evate, the outfit trying to build a flying taxi. 
Khosrowshahi, a former investment banker 
and later a dealmaking CEO at online travel 
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konusunda açık sözlü. “Bence sürekli olarak 
portföyünüzü rasyonelleştirmeye bakmalısınız 
ve biz de öyleyiz” diyor. “Özellikle COVID ile 
meydana gelen türde değişikliklere ayak uy-
durmamak mantıksız olurdu.” Uber’in finans 
direktörü Nelson Chai’nin yatırımcılarla yaptığı 
görüşmede söylediği gibi, “Gerçek şu ki dünya 
değişti.”

Uber ayrıca COVID-19 ile ilgisi olmayan mev-
cut bir tehditle karşı karşıya. Kaliforniya Eyaleti, 

giant Expedia, is blunt about the cost-cutting. 
“I think you should constantly look at ratio-
nalizing your portfolio, and we are,” he says. 
“It would be foolish not to, especially with the 
kinds of changes that have happened with CO-
VID.” As Nelson Chai, Uber’s chief financial 
officer, said on the call with investors, “The 
reality is the world has changed.”

Uber also faces an existential threat that 
has nothing to do with COVID-19. The State 
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UBER HERŞEY / UBER EVERYTHING
Araç çağırma devinin birden fazla iş kolu var, ancak hepsi COVID-19’dan daha uzun dayanamayacak. 
The ride-hailing giant has multiple business lines, but not all will outlast COVID-19.

İNSAN TAŞIMA / DELIVERING PEOPLE
Rides işi, “Uber”i dünya çapında tanınan bir isim haline getiren orijinal ürün. 
2019 satışlarının %76’sı ile şirketin büyük kısmını oluşturuyor.
The Rides business is the original product that made “Uber” a globally 
recognized verb. It’s the bulk of the company, accounting for 76% of 2019 sales.

TESLİMAT / DELIVERING THINGS
Uber Eats, geçen yıl gelirlerin %18’ini oluşturdu. Restoran-yemek-teslimat 
işi genelde kârsızdır, ancak şu anda seçenekler azaldığından talep 
görmekte. Uber kendi dağıtım ağını, perakendeciler, bireyler ve  
marketlerden mal taşımak için kullanma fırsatı görüyor.
Uber Eats made up 18% of revenues last year. The restaurant- 
food-delivery business is unprofitable, but in demand  
right now as dining-in options shrink. Uber sees an  
opportunity to use its delivery network to move 
merchandise from retailers, packages on 
behalf of individuals, and groceries.

YÜK TAŞIMACILIĞI / 
FREIGHT FORWARDING
Gelişmekte olan Uber Freight, Uber’in 
algoritmalarının rekabetin deneyiminden 
daha ağır basabileceğine dair bir bahisle, 
lojistik devlerine karşı rekabet ediyor.
The nascent Uber Freight competes against 
logistics stalwarts, a bet that Uber’s algorithms 
can outweigh the competition’s experience.

BİSİKLETLER VE SCOOTERLER / BIKES AND SCOOTERS
Uber, 2018’de startup Jump’ı satın aldı, ancak işi esasen  
bu Mayıs ayında başka bir startup olan Lime’a verdi.  
Uber ayrıca Lime’a 85 milyon dolar yatırım yaptı.
Uber bought startup Jump in 2018, but essentially  
gave the business to Lime, another startup, this May.  
Uber also invested $85 million in Lime.

KENDİNİ SÜREN ARABALAR / SELF-DRIVING CARS
Uber’in Gelişmiş Teknoloji Grubu, bir zamanlar sürücüsüz  
bir araç çağırma ağını destekleme sözü verdi. Ancak birim yüz 
milyonlarca kaybediyor ve sıkı bir rekabetle karşı karşıya kalıyor.
Uber’s Advanced Technology Group once promised to  
anchor a driverless ride-hailing network. But the unit loses  
hundreds of millions and faces stiff competition.

UÇAN TAKSİLER / FLYING TAXIS
Bir rüyadan kurtulması pek olası değil.
A flight of fancy, Uber Elevate isn’t  
likely to survive the pandemic.
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Ocak ayında AB 5 isimli, özellikle Uber ve benzeri 
şirketlerdeki “kısa süreli işlerde çalışan işçileri” 
hedef alan bir yasa çıkardı. Mevzuatın amacı, 
Uber’i sürücüleri sözleşmeli çalışanlar yerine 
bordrolu çalışanlar olarak sınıflandırmaya zor-
lamaktı. Uber, sürücülerinin bordrolu çalışan ola-
rak nitelendirilmesine karşı çıkarak, kasım ayında 
yapılacak oylamada şirketleri muaf tutacak bir gi-
rişimde bulunmak için Lyft ve diğerleriyle birlikte 
110 milyon dolar topladı. Mayıs ayında California 
başsavcısı, şirketlerin sürücüleri ücretli hastalık 
izni ve işsizlik sigortası gibi haklardan mahrum 
bıraktığını savunarak Uber ve Lyft aleyhine dava 
açtı. Mahkemede veya oylamada bir kayıp Uber 
için yıkıcı olur. Şirket, sürücüleri bordrolu çalışan 
olarak sınıflandırmanın maliyetini belirlemedi, 

of California enacted a law in January, AB 5, 
that specifically targeted “gig workers” at Uber 
and similar companies. The goal of the legisla-
tion was to compel Uber to classify drivers as 
employees rather than contractors. Uber con-
tends its drivers don’t qualify as employees, 
and it joined with Lyft and others to raise $110 
million to place an initiative on the November 
ballot that will exempt the companies. In May, 
California’s attorney general filed suit against 
Uber and Lyft, arguing that the companies are 
depriving drivers of benefits like paid sick leave 
and unemployment insurance. A loss in court 
or at the ballot box would be devastating for 
Uber. The company hasn’t quantified the cost 
of having to classify drivers as employees, but 
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UBER PAZAR DEĞERLEMESİ 
UBER MARKET VALUATION

NE OLURSA OLSUN KAZAN ANLAYIŞINDAN ‘ ARAÇ SÜRMEYENLERE TEŞEKKÜR EDERİZ’E
Baştan sona büyüme ve agresif yönetim, Uber’in teknoloji patlamasının en değerli girişimlerinden biri olmasına 
yardımcı oldu. Halka arzından bu yana, kalıcı ve büyük kayıplar, daha şüpheci bir piyasa tepkisine yol açtı. Ancak 
bazı yatırımcılar, son taktik değişikliklerinde ve 9 milyar dolarlık nakit istifinde umut kaynağı görüyor.

FROM WIN AT ALL COSTS TO ‘THANK YOU FOR NOT RIDING’
Headlong growth and aggressive management helped make Uber one of the most valuable startups of the 
tech boom. Since its  IPO, its persistent and massive losses have prompted a more skeptical market reaction. 
But some investors see cause for hope in its recent tactical changes—and its $9 billion cash hoard.
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Barclays analyst Ross Sandler projects that the 
reclassification would add $500 million in op-
erating losses annually.

KHOSROWSHAHI, WHO IS 51, enjoyed a 
honeymoon when he first arrived at Uber, so 
dramatic was the contrast between his suave 
and genial character and Kalanick’s in-your-
face abrasiveness. But when investors soured on 
Uber’s losses after its IPO last May, he went from 
hero to goat. He suffered numerous departures 
from his senior management team, including 
the chief operating officer he brought over from 
Expedia. The rap among Uber watchers was that 
Khosrowshahi was merely a numbers guy: nei-
ther an operator nor an innovator. 

The crisis has put his qualities in a new 
light—and given the CEO a second chance. 
His demeanor inspires confidence, especially 
when the world is falling apart. After all, a cool 
hand and a sharp pencil will be more useful 
these days than hard-charging bluster. “Travis 
would’ve been commandeering test kits from 
South Korea and talking about driving Lyft into 
the ground,” says a banker who knows both 
CEOs. At this point, Khosrowshahi doesn’t have 
to drive anyone else into the ground. He just 
needs to keep Uber on the road.

ancak Barclays analisti Ross Sandler, yeniden sı-
nıflandırmanın yıllık 500 milyon dolarlık işletme 
zararı getirebileceğini tahmin ediyor.

51 YAŞINDAKİ KHOROWSHAHI, Uber’e ilk 
geldiğinde balayından yeni dönmüştü, onun tatlı 
ve güler yüzlü karakteri ile Kalanick’in kaba yüzü 
arasındaki tezat o kadar çarpıcıydı ki. Ancak ya-
tırımcılar, geçen Mayıs ayında halka arzından 
sonra Uber’in kayıplarını dile getirdiğinde, adeta 
bir kahramandan keçiye dönüştü. Expedia’dan 
getirdiği Operasyonlardan Sorumlu Genel Mü-
dür de dahil olmak üzere üst düzey yönetim 
ekibinden çok sayıda ayrılmalar yaşadı. Uber 
takipçilerinin en büyük eleştirisi, Khosrowsha-
hi’nin operasyon yönetmeni ya da yenilikçi biri 
olmak yerine sadece bir sayı adamı olduğuydu.

Kriz, niteliklerine yeni bir ışık tuttu ve CEO’ya 
ikinci bir şans verdi. Tavrı, özellikle dünya alt üst 
olmuşken, güven veriyor. Sonuçta, bugünlerde 
soğukkanlı bir el ve keskin bir kalem, büyük bir 
telaştan daha faydalı olacak. Her iki CEO’yu da 
tanıyan bir bankacı, “Travis olsaydı, Güney Ko-
re’den test kiti getirmeyi yönetirken aynı zaman-
da Lyft’i yere indirmekten bahsediyor olurdu” 
diyor. Bu noktada, Khosrowshahi’nin hiç bir şeyi 
yere indirmeye çalışmasına gerek yok. Sadece 
Uber’i yolda tutması yeterli.

KAYNAK / SOURCE: PITCHBOOK; BLOOMBERG
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BALI, MILYONLARCA INSANA ONLINE EĞITIM VEREN VE INTERNET ÜZERINDEN 
DERS VERMEK ISTEYEN ÖĞRETMENLERE DE GELIR KAPISI AÇAN PLATFORM 
UDEMY’I, 2010 YILINDA 16 MILYON DOLAR MELEK YATIRIM ALARAK KURDU. 
BALI’NIN IKINCI GIRIŞIMI CARBON HEALTH ISE 6.5 MILYON DOLAR YATIRIM ALDI. 
CARBON HEALTH ILE HASTALAR MOBIL CIHAZLARINDAN TEST SONUÇLARINI 
TAKIP EDEBILDIĞI GIBI RANDEVU ALIP, ÖDEME YAPABILIYOR. EREN BALI, 
CARBON EKIBIYLE BERABER YÜZ YÜZE KLINIKLER, EVDE BAKIM SAĞLIK 
HIZMETLERINI DEMOKRATIKLEŞTIRMEK VE HERKES IÇIN KALITELI BAKIMI 
ERIŞILEBILIR KILMAK VIZYONUYLA HAREKET EDIYOR.

DÜNYAYA İLHAM VEREN 
UNICORN ADAYI: EREN BALİ 

Unicorn Candidate Inspiring  
the World: Eren Bali
BALI FOUNDED UDEMY, THE PLATFORM THAT PROVIDES ONLINE EDUCATION TO MILLIONS 
OF PEOPLE AND OPENS AN INCOME DOOR FOR TEACHERS WHO WANT TO TEACH ONLINE, 
IN 2010 WITH AN ANGEL INVESTMENT OF 16 MILLION DOLLARS. BALI’S SECOND VENTURE, 
CARBON HEALTH, RECEIVED AN INVESTMENT OF $6.5 MILLION. WITH CARBON HEALTH, 
PATIENTS CAN FOLLOW TEST RESULTS FROM THEIR MOBILE DEVICES AS WELL AS MAKE 
APPOINTMENTS AND PAY. TOGETHER WITH THE CARBON TEAM, EREN BALI ACTS WITH THE 
VISION OF DEMOCRATIZING FACE-TO-FACE CLINICS, HOME CARE HEALTHCARE SERVICES 
AND MAKING QUALITY CARE ACCESSIBLE TO EVERYONE.

EREN BALİ ~ UDEMY VE CARBON HEALTH’IN KURUCU ORTAĞI VE CEO’SU
EREN BALI ~ UDEMY AND CARBON HEALTH CEO
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A
nne ve babası öğretmen olan Eren Bali 
Malatya’da doğdu. İlkokul ve liseyi burada 
okuduktan sonra lisede girdiği Uluslararası 
Matematik Olimpiyat’larında derece yaptığı 
için MIT ve Harvard’dan üniversite için tek-

lif aldı. Fakat ablasından da etkilenerek üniversite 
olarak ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğini tercih etti. 
Matemetik bölümünden de çift anadal yaptı. OD-
TÜ’de okurken ortaokul arkadaşı Oktar Çağlar ile 
beraber proje halinde olan binaların 3D maketini 
gösteren bir internet sitesi kurdular. Bu da girişim-
cilik macerasının başlamasını sağladı. ODTÜ’de 
okurken arkadaşı Oktar Çağlar ile beraber, okulla-
rına yurt dışından gelen eğitmenlere bu eğitimleri 
online bir platforma taşımayı ve oradan devam et-
melerini teklif ettiler. Bu fikir yenilikçi ve farklı bir 
fikirdi. Eğitmenlerin birçoğu da bu fikri destekledi. 
Sonrasında bu fikri uygulamaya dönüştürdüler ve 
başarılı olduğunu gördüler. Fakat Bali bu uygula-
mayı daha da geliştirmek istiyordu. Bunun üzerine 
iki genç girişimci Silikon Vadisi’ne hayallerindeki 
girişimi gerçekleştirmeye gitti. Finansman konu-
sunda oldukça desteğe ihtiyaçları vardı. Bu zorlu 
süreç yaşanırken çalışma izni alamamaları gibi 
birçok engelle savaştılar. Fakat girişimlerine çok 
güvendikleri için çalışmayı bırakmadılar. Gece 
gündüz demeden çalıştılar birçok uykusuz gece 
geçirdiler. Fakat hayallerine giden bu yolda göster-
dikleri bu çaba onları büyük bir başarıya götürdü.

Bir süre sonra sıra yatırımcı bulmaya geldi. Bu en 
önemli engellerden biriydi. Fikri hayata geçirmeleri 
için yatırımcı bulmaları şarttı. Ancak 6 ay içinde 57 

EREN BALI, WHOSE PARENTS were teachers, 
was born in Malatya. After graduating from pri-
mary and high school here, he received offers for 
university from MIT and Harvard, as he earned a 
degree in the International Mathematics Olym-
piads he entered in high school. However, being 
influenced by her older sister, she chose METU 
Computer Engineering as a university. He also 
did a double major in mathematics. While study-
ing at METU, he and his secondary school friend 
Oktar Çağlar established a website showing 3D 
models of the buildings under project. This en-
abled the entrepreneurial adventure to begin. 
While he was studying at METU, together with 
his friend Oktar Çağlar, they offered the instruc-
tors who came to their schools from abroad to 
move these trainings to an online platform and 
continue from there. This idea was innovative 
and different. Many of the trainers also sup-
ported this idea. Then they turned this idea into 
practice and saw that it was successful. But Bali 
wanted to further develop this practice. There-
upon, two young entrepreneurs went to Silicon 
Valley to realize their dream venture. They need-
ed a lot of support with financing. During this dif-
ficult process, they fought many obstacles such as 
not being able to get a work permit. But they did 
not stop working because they were so confident 
in their initiative. They worked day and night and 
spent many sleepless nights. However, this effort 
they showed on the way to their dreams led them 
to great success.
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“ÇIKARILMASI GEREKEN 
EN BÜYÜK DERS, 
İNANDIĞIMIZ ŞEYLERİN 
PEŞİNDEN KOŞMAMIZ 
GEREKTİĞİ. ÇÜNKÜ 
ANCAK ÇOK ÇALIŞARAK 
VE İNANARAK BÜYÜK 
BAŞARILAR ELDE EDİLİR.”
“THE BIGGEST LESSON TO BE 
LEARNED IS THAT WE MUST 
FOLLOW WHAT WE BELIEVE IN. 
BECAUSE ONLY BY WORKING 
HARD AND BELIEVING, GREAT 
SUCCESS CAN BE ACHIEVED.”
farklı yatırımcıdan ret cevabı aldılar. Çünkü tüm ya-
tırımcılar sertifika verilmeyen eğitim programlarının 
tercih edilmeyeceğini düşünüyorlardı. Bali’nin hayali 
ise hayat boyu sürecek bir eğitim ortamı oluşturmaktı. 
Bu düşüncelere rağmen pes etmeyen genç girişimci 
Eren Bali kendisine inanan bir yatırımcı buldu. Dave 
McClure adlı bir melek yatırımcı sayesinde tam bir 
milyon dolar fon toplamayı başardılar. İlk yatırımcısı 
McClure, şöyle diyordu; “Platformun kullanım yay-
gınlığı nedeniyle, rahatlıkla milyar doları gördüğünü 
söyleyebilirim.” En başından beri inandıkları girişi-
min sonunda başarıya ulaştığını görmek genç girişim-
cileri çok mutlu etti. Böylece adını sıkça duyacağımız 
ve tarihe geçecek projenin ilk adımı atılmış oldu.

En son 2014’te 32 milyon dolar, 2015’te 65 milyon 
dolar, 2016 Haziran’da 60 milyon dolar yatırım aldı. 
Piyasa değeri ise 710 milyon dolar değerinde belir-
tilmiş. Udemy, 2019 itibariyle 40 milyon öğrenci 
ve 50 bin eğitmen ile çok kapsamlı bir hale geldi. 
Neredeyse tüm alanlarda eğitim bulmak mümkün. 
60+ dilde 130 bin eğitim kaydıyla hizmet vermeye 
devam ediyor. Udemy tüm stratejisini “hayat boyu 
öğrenme” kavramı üzerine kurguluyor. En önem-
li nokta ise fırsat eşitliği. Herkesin eşit bir şekilde 
kendini geliştirebileceği eğitimlere ulaşması ve bu 

After a while, it was time to find investors. This 
was one of the major obstacles. They had to find 
investors to bring the idea to life. However, they 
received rejections from 57 different investors 
within 6 months. Because all investors thought 
that non-certified training programs would not 
be preferred. Bali’s dream was to create a lifelong 
educational environment. Young entrepreneur 
Eren Bali, who did not give up despite these 
thoughts, found an investor who believed in 
him. Thanks to an angel investor named Dave 
McClure, they managed to raise a full million 
dollars in funding. His first investor, McClure, 
said: “Due to the widespread use of the platform, 
I can easily say that it has seen billions of dol-
lars.” Young entrepreneurs were very happy to 
see that the initiative they believed in from the 
very beginning finally succeeded. Thus, the first 
step of the project, which we will hear frequently 
and which will go down in history, was taken.

The latest investment was 32 million dollars in 
2014, 65 million dollars in 2015, and 60 million 
dollars in June 2016. Its market value is stated 
to be 710 million dollars. Udemy has become 
very comprehensive, with 40 million students 
and 50,000 instructors as of 2019. It is possible 
to find training in almost all fields. It continues 
to serve with 130 thousand training records in 
60+ languages. Udemy builds its entire strategy 
on the concept of “lifelong learning”. The most 
important point is equality of opportunity. It is 
considered as one of its greatest privileges to 
reach trainings where everyone can develop 
themselves equally and to receive these train-
ings from experts in their fields.

UDEMY’S STRONGEST POINT:  
UDEMY FOR BUSINESS
Many industry-leading companies such as Gold-
man Sachs, PayPal, and Booking.com use Udemy 
for their training. Udemy is currently achieving 
a lot of success as one of the 5 most important 
initiatives in the online education field, which 
has reached a business volume of 170 million 
dollars. The fact that the startup, which 57 in-
vestors said “nothing will come of this idea”, 
has reached this point makes this success story 
even more interesting. Bali was the CEO of the 
company between 2010-2019. However, he left 
his CEO position in 2019 as he decided to focus 
on new projects. Gergg Coccari, CEO of Udemy 
since February 2019.
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eğitimleri alanında uzman kişilerden alması da en 
büyük ayrıcalıklarından biri olarak görülüyor.

UDEMY’NIN EN GÜÇLÜ YÖNÜ:  
UDEMY FOR BUSINESS
Goldman Sachs, PayPal, Booking.com gibi çok sa-
yıda sektörünün lideri firma, eğitimleri için Udemy 
kullanıyor. Udemy şu an 170 milyon dolar iş hac-
mine ulaşmış online eğitim alanının en önemli 5 
girişiminden biri olarak birçok başarı elde ediyor. 
Tam 57 yatırımcının ‘bu fikirden bir şey olmaz’ de-
dikleri girişimin bu noktalara gelmesi ise bu başarı 
hikayesini daha da ilgi çekici kılıyor. Bali 2010-2019 
yılları arasında şirketin CEO’luğunu yaptı. Fakat 
yeni projelere yoğunlaşmaya karar verdiği için 2019 
yılında CEO’luk görevini bıraktı. Şubat 2019 tari-
hinden beri de Udemy’nin CEO’su Gergg Coccari. 

CARBON HEALTH ILE  
SAĞLIK SEKTÖRÜNE ADIM ATTI 
Bali’nin başarısı ve girişim alanları online eğitimle 
sınırlı kalmadı. Doktor tetkiki ve tedavi süreçleriyle il-
gili yeni girişimi Carbon Health ise ciddi bir büyüme 
içinde. Carbon Health ciddi bir hizmet açığını online 
klinikleriyle kapatıyor. Bu girişim aynı zamanda kul-
lanıcılara herhangi bir üyelik modeli sunmuyor. Yani 
tamamen ücretsiz bir hizmet söz konusu. Önümüz-
deki on yıl boyunca ise yeni kliniklerini ABD’nin her 
yerinde yaygınlaştırmayı planlıyor. Carbon Health, 
2020’de D yatırım turunda 350 milyon dolar yatırım 
aldı. Yatırıma Blackstone Group’tan Horizon platfor-
mu liderlik etti. Yatırım turuna katılanlar arasında ise 
Atreides, Homebrew, Hudson Bay Capital, Intersect 
Capital, Fifth Wall, Lux Capital, Silver Lake Waterman 
ve BlackRock tarafından yönetilen hesaplar ve fonlar 
yer aldı. Ayrıca girişimin mevcut yatırımcılarından 
Dragoneer Investment Group ve Brookfield Tech-
nology Partners da yatırım turuna katılım gösterdi. 
Tura katılan bireysel yatırımcılara baktığımızda 
ise iş ve spor dünyasından etkileyici isimlerle kar-
şılayoruz. Bu isimler sırasıyla; Amazon Worldwide 
Consumer CEO’su David Clark, Salesforce kurucu 
ortağı ve CTO’su Parker Harris, Salesforce’un Yöne-
tim Kurulu Kurucu Üyesi ve Informed’un Yönetim 
Kurulu Başkanı Magdalena Yesil, Stripe Bankacılık 
Direktörü Karim Temsamani, aktivistler Shepard ve 
Amanda Fairey, NBA oyuncuları Klay Thompson ve 
Khris Middleton, MLB oyuncuları Nolan Arenado ve 
Matt Chapman, MLS futbol oyuncusu Weston Mc-
Kinnie ve yakın zamanda emekli olan NFL oyuncusu 
Alex Smith. 500 İstanbul’un ilk turdan yatırımcısı ol-
duğu girişim, bu yeni yatırım turu ile birlikte yatırım 

STEPPED INTO THE HEALTH SECTOR 
WITH CARBON HEALTH
Bali’s success and entrepreneurship areas are not 
limited to online education. Carbon Health, its 
new initiative on doctor examination and treat-
ment processes, is in a serious growth. Carbon 
Health is closing a serious service gap with its on-
line clinics. This initiative also does not offer users 
any membership model. So it’s a completely free 
service. Over the next ten years, it plans to expand 
its new clinics across the United States. Carbon 
Health raised $350 million in an investment round 
in 2021. Horizon platform from Blackstone Group 
led the investment. Participants in the investment 
round included accounts and funds managed by 
Atreides, Homebrew, Hudson Bay Capital, Inter-
sect Capital, Fifth Wall, Lux Capital, Silver Lake 
Waterman and BlackRock. In addition, existing 
investors of the venture, Dragoneer Investment 
Group and Brookfield Technology Partners, also 
participated in the investment round. When we 
look at the individual investors participating in the 
tour, we meet impressive names from the business 
and sports world. These names are respectively; 
Amazon Worldwide Consumer CEO David Clark, 
Salesforce co-founder and CTO Parker Harris, 
Salesforce Co-Founder and Informed Chairman 
Magdalena Yesil, Stripe Banking Director Karim 
Temsamani, activists Shepard and Amanda Fairey, 
NBA players Klay Thompson and Khris Middleton, 
MLB players Nolan Arenado and Matt Chapman, 
MLS football player Weston McKinnie and recent-
ly retired NFL player Alex Smith. The venture, of 
which 500 Istanbul is the first-round investor, 
increased its investment amount to 522.5 million 
dollars with this new investment round. It is pos-
sible to say that Carbon Health is getting closer to 
being a Unicorn every day.
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miktarını 522.5 milyon dolara taşıdı. Carbon Health’in 
Unicorn olmaya her geçen gün daha fazla yaklaştığını 
söylemek mümkün.  

KULLANICI TABANI DETAYLARI
Erişilebilir ve uygun maliyetli olmaya odaklanan 
Carbon Health, ABD’nin tüm sosyo-ekonomik ke-
simlerine hizmet veriyor. Örnek vermek gerekirse;  
Carbon Health hastalarının yaklaşık yüzde 50’si-
nin hane geliri 80 bin doların altında iken, yüzde 
26’sının geliri 150 bin doların üzerinde seyrediyor. 
Yaklaşık üç hastadan biri  ise (yüzde 27) sağlık hiz-
metlerini cebinden ödüyor. 

COVID-19 DÖNEMINDE  
ATILAN ADIMLAR
Carbon Health, COVİD-19 pandemisinden kaynakla-
nan ve bu süreçte ortaya çıkan sağlık ihtiyaçlarını kar-
şılamak için çalışan sayısını 800’den 1.600’e çıkardı. 
Sanal bakım hizmetlerini 23 eyalette yaygınlaştıran 
şirket, 12 eyalette 80’den fazla klinik açtı. Carbon He-
alth, 2025 yılına kadar 1.500 klinik. açmayı planlıyor.

Carbon Health’in Covid-19 pandemisinde gösterdiği 
performans ise hem yatırımcıların hem de sağlık sek-
törünün dikkatini çekti. Şirket, Pop-up klinikleri ile 1,4 
milyondan fazla Covid-19 testi ve 1,5 milyon Covid-19 
aşısını yönetti.Covid pozitif hastalar için Covid Pozitif 
Bakım ve işletmeler için Covid Ready gibi türünün ilk 
örneği olan programlar geliştirdi. 

Blackstone’un Horizon platformunun Baş Yatırım 
Sorumlusu Scott Bommer, “Carbon Health, daha faz-
la Amerikalının yüksek kaliteli sağlık hizmetlerine 
erişmesine yardımcı olma hedefiyle birinci basamak 
tıbbını yeniden tanımlıyor. Bu yatırım, Eren ve seç-
kin ekibinin hizmetlerini farklılaştırmak ve genişlet-
mek için yeni teknoloji ve ürünlere daha fazla yatırım 
yapmasına yardımcı olurken, aynı zamanda herkes 
için sağlık hizmetlerinin nasıl iyileştirileceğine yo-
ğun bir şekilde odaklanmayı sürdürecek.” dedi. Yüz 
yüze klinikler, evde bakım ve donanım aracılığıyla 
kusursuz bir hasta deneyimi sunmak için tasarlanan 
çok kanallı bakım modeliyle Carbon Health, birinci 
basamak bakımı yeniden tanımlıyor. Carbon Health 
ayrıca yakın zamanda sanal diyabet kliniği Steady 
Health‘i satın almıştı. Bu satın alma, şirketin dona-
nım yeteneklerini geliştirme yönünde önemli bir 
süreç oldu ve şirket iki önemli yöneticiyi bünyesine 
kattı: Yenilikçi çok kanallı bakım modelini büyütmek 
için eski Apple Sağlık başkanı Myoung Cha ve Carbon 
Health’in hizmet alanlarını ve işverenler ve ödeme 
yapanlar için değere dayalı tekliflerini genişletmek 
için Nita Sommers.

USER BASE DETAILS
Focusing on being accessible and affordable, 
Carbon Health serves all socio-economic seg-
ments of the USA. For example; Nearly 50 per-
cent of Carbon Health patients have a house-
hold income of less than $80,000, while 26 
percent have an income of more than $150,000. 
About one in three patients (27 percent) pay for 
health services out of pocket.

STEPS TAKEN DURING THE  
COVID-19 ERA
Carbon Health increased the number of its em-
ployees from 800 to 1,600 to meet the health 
needs arising from and during the COVID-19 
pandemic. The company expanded its virtual 
care services in 23 states and opened more than 
80 clinics in 12 states. Carbon Health 1,500 clin-
ics by 2025. plans to open.

Carbon Health’s performance in the Covid-19 
pandemic attracted the attention of both inves-
tors and the health sector. The company has 
managed more than 1.4 million Covid-19 tests 
and 1.5 million Covid-19 vaccines through its 
Pop-up clinics. It has developed programs that 
are first-of-its-kind, such as Covid Positive Care 
for Covid-positive patients and Covid Ready 
for businesses.

Scott Bommer, Chief Investment Officer 
for Blackstone’s Horizon platform, said: “Car-
bon Health is redefining primary care with 
its goal of helping more Americans access 
high-quality healthcare. This investment will 
help Eren and his elite team invest more in 
new technology and products to differenti-
ate and expand their services, while main-
taining an intense focus on how to improve 
healthcare for all.” said. Carbon Health re-
defines primary care with its multi-channel 
care model designed to create a seamless 
patient experience through face-to-face 
clinics, home care and hardware. Carbon 
Health also recently acquired virtual diabe-
tes clinic Steady Health. This acquisition was 
an important step towards developing the 
company’s hardware capabilities. And the 
company has recruited two key executives: 
former Apple Health president Myoung Cha 
to scale up its innovative omnichannel care 
model, and Nita Sommers to expand Carbon 
Health’s service offerings and value-based 
offerings for employers and payers.
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Girişimci olmaya erken yaşta karar verdiniz. Udemy 
nasıl doğdu? 
Bu fikir tamamen şahsi hikâyemden çıktı. Tüm dünya-
da böyle bir problem var, eğitimde fırsat eşitliği sunmak 
mümkün değil. Ama internetin kendisi çok ciddi fırsat 
eşitliği sağlayan bir platform. Çünkü dünyanın her ye-
rinden insanların aynı kaynaklara ulaşmasını sağlıyor. 
Başlangıçta, ‘İnternetten matematik dersleri mi versek?’ 
dedik. Ama işin içine girdikçe bunun çok daha büyük 
olabileceğini düşündük. Ortağım Oktay Çağlar’la ‘Öyle 
bir şey yapalım ki, tüm dünyadaki eğitim kavramını 
etkilesin’ dedik. Daha Türkiye’deyken bir eğitim plat-
formu yapmak için kolları sıvadık. 4’üncü sınıfta ben 
şirketi kurdum. Finansal kaynak olsun diye, geceleri 
Silikon Vadisi’ndeki şirketlere çalışıyorduk. Oradan ka-
zandığımız gelir sayesinde küçük bir ekiple işimizi yü-
rütüyorduk. Uzun süre çalıştık, çok güzel bir uygulama 
yaptık. Ama istediğimiz yere gelemedik. Tabii şu an geri 
dönüp bakınca, hataların ne olduğunu anlıyorum. Biri-
rincisi, biz 2007’de Türkiye’de başladığımızda aslında 
fazla erkendi. Bir de bazı şirketlerin bazı özel noktalar-
da kurulması gerekiyor. Udemy’yi Silikon Vadisi’nde 
kurmamız gerekiyordu. Onun yeri Silikon Vadisi’ydi.
Gelecek dönem eğitim trendlerinde neleri 
göreceğiz? 
Eğitim teknolojileri pazarını önümüzdeki aylarda şekil-
lendirecek üç büyük trend görüyorum. Mobil öğrenme, 
büyük veri, kişiselleştirme ve yetenek temelli öğrenme 
gözden kaçırmamanız gereken trendler. Milyonlarca in-
san bilgisayar erişimi olmasa bile artık kendi becerilerini 
kendi istedikleri gibi geliştirmeye özgürlüğüne sahipler. 
Eğitimin büyük bir kısmının gelecek birkaç yıl içerisin-
de mobil cihazlara kayacağını düşünüyoruz. Büyük veri; 
eğitim metotları ve öğrenci davranışlarına dair anlayışı-
mızı geliştirecek bir başka trend. Öğrenme konusundaki 
matematiksel analizler ise farklı tipteki öğrenciler için 
öğrenme deneyimini kişiselleştirmemizi sağlıyor. Bir 
diğer trend ise yetenek temelli, interaktif ve isteğe bağlı 
öğrenme şekli. Bazı pazarlarda oldukça iyi iş çıkartan bu 
trendin daha da büyüyeceğini düşünüyorum.
Udemy’i dönüştürücü bir güç olarak mı yoksa te-
melleri oturmuş bir şirket olarak mı değerlendiri-
yorsunuz? Eğer Udemy hala dönüştürücü bir güçse 
gelecek birkaç yılda bu özelliğini koruyacağını dü-
şünüyor musunuz?
Bugün hala sektörü dönüştüren bir gücüz. Kendi içe-
riğimizi üretmek yerine açık pazaryeri yaklaşımını be-
nimsemek eğitim alanında radikal bir hareket olarak 
değerlendiriliyor. Udemy’den beri insanlar bu modelin 
önemini kavramış durumda. Eğitimin küçük bir azınlı-
ğın sorumluluğunda olan değil, tüm dünyadan uzman-
ların ortak çabası olan bir dünyaya doğru ilerliyoruz. 

You decided to become an entrepreneur at an early age. 
How was Udemy born?
This idea came entirely from my personal story. There 
is such a problem all over the world, it is not possible to 
create equal opportunities in education. But the internet 
itself is a platform that provides a very serious equality of 
opportunity. Because it enables people from all over the 
world to access the same resources. At the beginning, we 
said, ‘Should we teach mathematics online?’ But as we 
got into it, we thought it could be much bigger. We said 
to my partner Oktay Çağlar, ‘Let’s do something so that 
it will affect the concept of education all over the world’. 
While we were still in Turkey, we rolled up our sleeves 
to build an education platform. I started the company 
in the 4th grade. We were working nights for companies 
in Silicon Valley for financial resources. Thanks to the 
income we earned there, we were running our business 
with a small team. We worked for a long time, we made a 
very good application. But we didn’t get where we want-
ed to be. Of course, looking back now, I realize what the 
mistakes were. First, when we started in Turkey in 2007, 
it was actually too early. Also, some companies need to 
be established at some special points. We needed to build 
Udemy in Silicon Valley. His place was Silicon Valley.
What will we see in future education trends?
I see three major trends that will shape the educational 
technology market in the coming months. Mobile learn-
ing, big data, personalization, and talent-based learning 
are trends you shouldn’t miss. Even without computer 
access, millions of people now have the freedom to de-
velop their skills as they please. We anticipate that a large 
part of education will shift to mobile devices in the next 
few years. Big data; Another trend that will improve our 
understanding of teaching methods and student be-
havior. Mathematical analysis of learning allows us to 
personalize the learning experience for different types 
of students. Another trend is skill-based, interactive and 
on-demand learning. I think this trend, which is doing 
quite well in some markets, will grow further.
Do you consider Udemy a transformative force or a 
well-established company? If Udemy is still a transfor-
mative force, do you think it will remain so in the next 
few years?
We are still a force transforming the industry today. 
Adopting the open marketplace approach instead of 
producing our own content is considered a radical move 
in the field of education. Ever since Udemy, people have 
understood the importance of this model. We are moving 
towards a world where education is not the responsibility 
of a small minority, but the collaborative effort of experts 
from all over the world. Similarly, education will no longer 
be limited to schools and classrooms. Udemy’s mission 
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Benzer olarak eğitim artık sadece okullarla ve sınıflarla 
sınırlı kalmayacak. Udemy’nin görevi bu trendi koru-
mak için gerekli pazaryerini ve platformunu kurmak..
Şirketinizin ve platformunuzun başarısının arka-
sındaki itici güç nedir? Eğitim teknoloji sektöründe-
ki diğer şirket ve platformlara göre iş modelinizde, 
ürün modelinizde daha farklı bir yaklaşıma sahip 
misiniz?
İlk günden itibaren herkesin her şeyi öğrenebileceği 
bir platform kurmak konusunda ısrarcıydık. Pazaryeri 
iş modelinin bu iddialı hedefi tutturabilmek için en 
gerçekçi yol olduğunu farkettik. Uzmanların kolayca 
dersler verebilmesini, fikir alışverişi yapabilmesini, bir-
birlerinden öğrenebilmesini ve aynı zamanda destek 
görme anlamında harika bir deneyim yaşayabilmelerini 
istemiştik. Buna ek olarak, uzmanların dijital ortamda 
uzmanlıkları üzerinden gelir elde edebilecekleri sür-
dürebilir bir ekosistem bizim için önemliydi. Dikkat 
dağıtan dış faktörlere yenik düşmeden, amacımıza 
odaklanmamız sayesinde bugün çevrimiçi eğitim ala-
nında bir merkez haline geldik.
Carbon Health ile ilgili ilk fikir nasıl doğdu? 
Aslında o da annemin karın ve sırt ağrısı şikayetiyle 
hastaneye gitmesi, ancak birkaç hafta içinde tüm vü-
cuduna felç gelmesi ve tüm bu süreçlere şahit olması 
üzerine doğdu diyebilirim. Belki 14-15 profesör annemin 
durumunu inceledi. Her doktor görüşmesinde aynı şeyi 
gözlemliyordum. Doktorlara 700-800 sayfalık doküman 
veriyorduk. Her doktor da benzer bir şey yapıyordu, her 
sayfaya hızlı hızlı bakıp belki birkaç kelime not alıyordu 
ve sonunda kendi notlarına bakıp karar veriyordu. An-
nem tamamen düzeldi ama bu esnada sağlık sisteminin 
ne kadar yavaş ilerlediğini gördüm. Doktorlar annemin 
verilerine nasıl bakmalıydı diye düşünmeye başladım, 
annemin semptomlarını, aldığı ilaçlar, laboratuvar 
sonuçları, tıbbi görüntülemeler, bunların hepsini bir 
sayfada çok kolay bir şekilde okunabilir hale getiren bir 
tasarım yaptım. Hastaneye yatırılan hastalar dışındaki 
hastalar bizim odak noktamız. Hasta kendisine bir profil 
açıyor. Bu işlemi de sigorta kartının fotoğrafını çekerek 
yapıyor. Sistemimiz doğru sigorta şirketini algılayarak 
buluyor ve onlarla irtibata geçiyor. Hastanın detayla-
rını biz şirketlerden otomatikman alıyoruz. Sigorta 
şirketleriyle de bir entegrasyon yaptık. ABD’deki 20-25 
bin sigorta şirketinin datalarını çekebiliyoruz.Eczane-
lerle entegrasyon yaptık. Doktor ilaç yazdığı zaman, 
ilacı eve gönderiyoruz, ilaç alım saatlerini telefonuna 
alarm kurabiliyoruz. Bir taraftan sigorta şirketleriyle 
anlaşmalar yaptık. Laboratuvarlarla, ilaç firmalarıyla, 
tıbbi görüntüleme merkezleriyle entegrasyon yaptık. 
Ürünü dokuz ayda sıfırdan yayına sokmak istedik ve 
hasta almaya başladık.

is to create the necessary marketplace and platform to 
maintain this trend.
What is the driving force behind the success of your com-
pany and platform? Do you have a different approach 
in your business model and product model compared to 
other companies and platforms in the education tech-
nology sector?
From the very first day, we insisted on creating a platform 
where everyone can learn everything. We realized that 
the marketplace business model was the most realistic 
way to meet this ambitious target. We wanted experts to 
be able to easily teach, exchange ideas, learn from each 
other, and also have a great experience of getting support. 
In addition, it was important for us to create a sustainable 
ecosystem where experts can generate income from their 
expertise in the digital environment. Thanks to our focus 
on our purpose without succumbing to external distrac-
tions, we have become a center for online education today.
How did the first idea for Carbon Health come about? 
What is your goal regarding the health system in the 
future?
In fact, I can say that he was born when my mother went 
to the hospital with complaints of abdominal and back 
pain, but after a few weeks his whole body was paralyzed 
and he witnessed all these processes. Maybe 14-15 profes-
sors studied my mother’s condition. I was observing the 
same thing at every doctor visit. We were giving 700-800 
pages of documents to doctors. Every doctor would do 
something similar, skimming each page, maybe jotting 
down a few words, and then finally looking at his own 
notes and making up his mind. My mother recovered 
completely, but in the meantime I saw how slowly the 
health system was progressing. I started to think about 
how the doctors should look at my mother’s data, I made 
a design that made my mother’s symptoms, the medi-
cations she took, the lab results, the medical imaging, 
all very easily readable on one page. Patients other than 
hospitalized patients are our focus. The patient opens a 
profile for himself. It does this by taking a photo of the 
insurance card. Our system detects the right insurance 
company and contacts them. We automatically get the 
patient’s details from the companies. We also made an 
integration with insurance companies. We can extract the 
data of 20-25 thousand insurance companies in the USA. 
We have integrated with pharmacies. When the doctor 
prescribes medicine, we send the medicine home, we can 
set an alarm on the phone for taking the medicine. On the 
one hand, we made agreements with insurance compa-
nies. We have integrated with laboratories, pharmaceu-
tical companies, medical imaging centers. We wanted to 
launch the product from scratch in nine months, and we 
started taking patients.
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BIR INSTAGRAM 
BAĞIMLISININ ITIRAFLARI
CONFESSIONS OF AN INSTAGRAM ADDICT

D
ünya Mart ayı ortalarında durma nokta-
sına geldiğinde, normal akışın kesintiye 
uğramadığını gördüğüm tek bir yer var-
dı: Instagram. Ailem oradaydı; annem 
en son yaptığı sanat eserlerini, erkek 

kardeşim ise bebeğinin fotoğraflarını paylaşı-
yordu. Aynı şekilde gerçek ve sanal arkadaşla-
rım da oradaydılar. Ancak şimdi aynı zamanda 
favori bir fitness hocasının Cumartesi günleri 
düzenlediği egzersizlerini, Brooklyn’deki ku-
aförümün paylaştığı, kaküllerin makasla nasıl 
düzeltileceğine dair tüyoları ve New York’un 
gözde restoranlarının çoğunun aşçılarının be-
nimkinden farklı olmayan evlerindeki mutfak-
larından IGTV’de paylaştıkları yemek pişirme 
derslerini de bulabiliyorum. 

AS THE WORLD screeched to a halt in the 
middle of March, there was one place where I 
could still find normality: Instagram. My fam-
ily was there—my mom sharing her latest art-
work; my brother’s shots of his new baby—as 
were my friends, both real and aspirational. 
(DM me anytime, Chrissy Teigen!) But now 
I could also find a favorite fitness instructor 
teaching his usual Saturday barre class on In-
stagram Live, the stylists from my Brooklyn 
hair salon posting bang-trim tutorials, and the 
chefs of many of New York’s most beloved res-
taurants leading IGTV cooking lessons from 
home kitchens not so different from my own. 
Almost overnight, the life I used to lead in, 
well, life, had relocated to Instagram. 

And that wasn’t the only change happening 
in my Instagram existence. As I temporarily re-
tired workwear staples like sharp-shouldered 
blazers and commute-friendly heels, the ads fill-
ing my Instagram feed transformed as well. The 
screen was now bursting with sponsored posts 
for “plush upstate sweatpants,” “leggings”, and 
“loungewear sets”. The shift went far beyond 
clothing, to new-to-me ads for grocery delivery 
boxes, work-from-home desks, and DIY mani-
cure sets. And, yes, reader: I clicked.

Instagram is having a moment, one that 
reveals the ways in which the smartphone 
app is almost perfectly positioned to cap-
ture—and capitalize on—The Way We Live 
Now. Since Instagram posted its first ad in 
late 2013, it has grown into a marketing jug-
gernaut, albeit one that is sometimes lost in 
(or perhaps sheltered by) the looming shadow 
of its powerful parent, Facebook. The world’s 
preeminent social network, which acquired 

FACEBOOK’UN BIRIMI INSTAGRAM; 
GÜZEL KALMAYI, TONLARCA 
REKLAM SATMAYI VE E-TICARET 
IÇIN BIR PLATFORM OLUŞTURMAYI 
BAŞARDI; TÜM BUNLARI DA ANA 
ŞIRKETININ ŞÖHRETINI ÇALMASINA 
IZIN VERMEDEN YAPTI. FOTOĞRAF 
VE VIDEO APLIKASYONU SANAT VE 
TICARET ARASINDAKI INCE ÇIZGIDE 
YÜRÜMEYI BAŞARABILIR MI? 

THE FACEBOOK UNIT HAS MANAGED TO 
STAY BEAUTIFUL, SELL TONS OF ADS, AND 
BUILD A PLATFORM FOR E-COMMERCE—
ALL WHILE NOT LETTING ITS OWN PARENT 
DENT ITS REPUTATION. CAN THE PHOTO 
AND VIDEO APP KEEP WALKING THE 
FINE LINE BETWEEN ART AND COMMERCE?

KRISTEN BELLSTROM / BY KRISTEN BELLSTROM
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Üstelik Instagram’daki varlığımda meyda-
na gelen tek değişiklik de bu değildi. Rutin iş 
kıyafetim olan keskin omuzlu blazer’lara ve 
kısa topuklu ayakkabılara da geçici olarak ara 
vermek zorunda kaldığımdan, Instagram say-
famı besleyen reklamlar da değişti. Ekran artık 
sponsorlu “eşofman altları”, “taytlar” ve “evde 
giyilecek rahat kıyafet” gönderileriyle dolup 
taşıyor. Üstelik reklamlardaki bu değişim daha 
da öteye gidip, bakkaliye ürünlerinin teslimat 
kutuları, home-office çalışma masaları ve ma-
nikür, pedikür setleriyle ilgili benim için çok 
yeni seçeneklere evrilmiş bulunuyor ve evet 
okur, ben de bunları tıklıyorum. 

Instagram şu aralar en şaşaalı günlerini 
yaşıyor; bu tablo akıllı telefon aplikasyonu-
nun şu an yaşadığımız hayatı tam hedefinden 
yakalayıp, gelire dönüştürebilecek yöntemler 
üzerinde mükemmel bir şekilde konuşlan-
dığını ortaya koyuyor. Instagram 2013 yılı 
sonlarında ilk ilanını yayımladığından beri, 
bazen güçlü ana şirketi Facebook’un gölge-
sinde kaybolsa (ya da arka planda kalsa) da, 
pazarlamada yıkıcı bir güce dönüşmeyi ba-
şardı. Fotoğraf aplikasyonunu 2012 yılında 
1 milyar dolara satın alan dünyanın bir nu-
maralı sosyal ağı, Instagram’ın finansal ve-
rilerini paylaşmıyor ancak birimin 2019 yılı 
satış gelirinin 20 milyar dolar bandında ya da 
Facebook’un toplam gelirinin yaklaşık dörtte 
biri olduğu tahmin ediliyor. Hatta pandemi 
döneminde bile bu rakamların artışı devam 
etti. JP Morgan, ana şirket olan Facebook ap-
likasyonuna pompalanan reklam parasının 
düz bir seyir izlemesi beklenmesine rağmen 
Instagram satış gelirinin bu yıl yüzde 20’nin 
üzerinde artacağını tahmin ediyor. Bu ara-
da, Instagram patlama yaşayan reklam ge-
lirlerinin çoktan ötesine bakmaya başladı 
ve elindeki malzemeleri daha doğrudan sat-
maya odaklandı. Cowen kıdemli araştırma 
analisti John Blackledge Instagram’la ilgili 
olarak, “Yeni gelişen sosyal ticaret güç mer-
kezi” diyor.

Instagram’ın, sağladığı reklam olanaklarıyla 
internetin en verimli araçlarından birine doğ-
ru evrilmesi Facebook’la olan ilişkisinden ayrı 
düşünülemez. Kullanıcıyı hedefleyen devasa 
ölçeğiyle ana şirket, Instagram’a para basma 
makinesini turbo şarj edecek motoru sağlıyor. 
Ancak Instagram da pek çok insan için pek 
çok şey olma özelliğiyle bu yöndeki çabaları 

the photo app for $1 billion in 2012, doesn’t 
break out Instagram’s fi nances. But news re-
ports peg the unit’s 2019 revenues in the $20 
billion range, or about a quarter of Facebook’s 
total. And even amid a pandemic, that num-
ber is on the upswing. J.P. Morgan projects 
that Instagram revenues will climb more 
than 20% this year, despite the expectation 
that ad money being pumped into the core 
Facebook app will stay flat. Meanwhile, Ins-
tagram is already looking beyond its booming 
ad business, setting its sights on selling us 
stuff more directly. It is, says Cowen senior 
research analyst John Blackledge, “an emerg-
ing social commerce powerhouse.” 

The app’s evolution into one of the Internet’s 
most potent tools for separating users from 
their cash cannot be severed from its relation-
ship with Facebook. The parent, with its user 
targeting and sheer scale, provides Instagram 
the engine to turbocharge its own moneymak-
ing machine. But Instagram also brings unique 
strengths to the endeavor, including its ability to 
be many things to many people. Are you tempt-
ed by the kind of carefully composed, art-direct-
ed ads you might see in a luxury glossy? You’ll 
find an endless supply on your feed. Or maybe 
you prefer your brands chatty, unscripted, and 
“authentic.” That’s what Stories—Instagram’s 
Snapchat-esque feature for disappearing photos 
and videos—is for. And if the very idea of an ad 
is a turnoff, how about getting a recommenda-
tion or 12 from your favorite celebrity or other 
“influencer”? They’re all on the app, tagging and 

FACEBOOK  
(INSTAGRAM’IN ANA ŞIRKETI)
GELİR / REVENUES
70.7 MİLYAR$ / BILLION

KÂR / PROFITS
18.5 MİLYAR$ / BILLION

ÇALIŞAN SAYISI / EMPLOYEES
44,942

HİSSEDARLARA TOPLAM GERİ DÖNÜŞ
TOTAL RETURN TO SHAREHOLDERS
(2012–2019 ANNUAL RATE)
24.7%
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pekiştiriyor. Lüks kuşe kâğıdı baskılı dergide 
görebileceğiniz, görsel yönetmenler elinden 
çıkmış, büyük bir özenle hazırlanmış reklam-
ların cazibesine kapılıyor musunuz? Instagram 
sayfanızda bunlardan bol miktarda bulabilir-
siniz. Ya da belki de markalarınızın yazısız 
bir şeyler anlatmasını ve “otantik” olmasını 
tercih ediyorsunuz. Instagram’ın bir tür Snap-
chat özelliği sayılabilecek, kaybolan fotoğraf 
ve video düzenlemesi “Hikayeler” (Stories) bu 
amaca hizmet ediyor. Öte yandan, reklamın te-
mel amacı dikkati dağıtmaksa, o halde favori 
ünlünüz ya da bir “influencer”dan tavsiye al-
mak istemez misiniz?

Tüm bu insanlar evleri, gardıropları, sosyal 
hayatları ve tatilleri aracılığıyla deneyimlerini 
paylaşıyor ve tag’liyorlar. 

Instagram ayrıca sizi gerçekte istediğiniz 
şeylere yönlendiren yararlı bir hizmet olma 
işleviyle reklamın asıl vaadini de yerine getir-
miş oluyor. Dijital ürün ajansı Work & Co’nun 
tasarım ortağı Jon Jackson’ın dediği gibi: “Rek-
lam ancak ne sattığını umursamadığınızda sizi 
içine çekmiş olur.”

Ancak bu pazarlama taktiği aynı zamanda 
kırılgan da. Koronavirüsün dünyanın ekono-
mik beklentilerini bitirmesinden çok önce bile 
Instagram’ın bizimle daha ne kadar ilgilene-
bileceğine dair soru işaretleri vardı. Tekelleş-
me karşıtı yetkililer Facebook’un bölünmesini 
istiyorlar; bu yönde atılacak bir adım Instag-
ram’ı ana şirketinin değerli algoritmalarından 
mahrum bırakabilir. Instagram da sosyal med-
yanın daha önceki tüm cool çocukları gibi yeni 
gelenler tarafından yerinden edilebilir. Ins-
tagram’ın varlığına yönelik bugünkü tehdit-
ler Snapchat ve TikTok ancak tam da şu anda 

sharing their way through their closets, homes, 
social lives, and vacations. 

At its best, Instagram delivers on online ad-
vertising’s original promise, to be a helpful ser-
vice that steers you toward things you actually 
want. As Jon Jackson, design partner at digital 
product agency Work & Co., puts it: “An ad only 
sucks if you don’t care about what it’s selling.”

That marketing magic is fragile, though. 
Even before the coronavirus upended the 
world’s economic expectations, there were 
plenty of questions about how long Insta-
gram can keep us caring. Antitrust regulators 
yearn for Facebook to be broken up, a move 
that would deprive Instagram of its parent’s 
valuable algorithms. And Instagram, like all 
the cool kids of social media before it, faces 
the existential threat of being displaced by the 
new new thing. Today’s challengers include 
Snap and TikTok, but who’s to say what bril-
liant and deviously addictive new app some 
coder is dreaming up while quarantining in 
her apartment right now?

For those of us who have made the app part 
of our daily routine, though, the real question 
is, what happens if Instagram gets too good? 
In its early days, part of what made Instagram 
radical within the KPI-driven world of Silicon 
Valley was its focus on creativity for creativ-
ity’s sake. It was just a place to share and ap-
preciate gorgeous photos. A lot has changed 
since then, but people still come to Instagram 
“to be inspired,” which is one of the reasons it 
works so well as an ad and shopping platform, 
says Vishal Shah, Instagram’s VP of product. 
He’s not wrong. But as the app continues to 
explore new ways to drive revenue, it risks 

“FACEBOOK YA DA INSTAGRAM’DA HALEN GÜNDE 
CANLI VIDEO IZLEYEN KIŞI SAYISI 800 MILYON. BIR 
KARŞILAŞTIRMA YAPMAK GEREKIRSE, ABD’DE BU YILKI 
SUPER BOWL’U YAKLAŞIK 102 MILYON KIŞI IZLEDI.”
800 MILLION PEOPLE NOW WATCH LIVE VIDEO ON INSTAGRAM AND 
FACEBOOK DAILY. BY COMPARISON, ABOUT 102 MILLION WATCHED 
THIS YEAR’S SUPER BOWL IN THE U.S.
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evinde karantinada olan bir kod yazılımcısının 
hangi parlak ve bağımlılık oluşturacak yeni 
bir uygulamanın hayalini kurmadığını kim 
söyleyebilir ki?

Bununla birlikte, aplikasyonu günlük ruti-
nimizin bir parçasına dönüştüren bizler için 
asıl soru şu: Instagram çok iyi olursa ne ya-
pılacak? İlk zamanlarda, Instagram’ı Silikon 
Vadisi’nin temel performans göstergesine 
dayalı dünyasında radikal kılan kısmen, üret-
kenliği teşvik için bu konuya odaklanmasıydı.  
O zamandan beri çok şey değişmiş olsa da in-
sanlar hâlâ esinlenmek için Instagram’a geli-
yorlar ve bu da Instagram ürünlerden sorumlu 
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FACEBOOK’UN BÜYÜK BIR PARÇASI
Instagram hem reklamcıların hem de satıcıların 
kullanıcılara ulaşmaları için onlara rehberlik 
edecek daha fazla yöntem eklerken, Facebook’un 
toplam gelirindeki payını da artırıyor. Fotoğraf 
ve video aplikasyonu kullanıcıları ana şirketi 
Facebook’a kıyasla çok daha hızlı bir şekilde 
kendine çekebiliyor.

A BIGGER PART OF FACEBOOK
As Instagram adds more ways for advertisers 
and merchants to reach users, its percentage of 
Facebook’s overall revenues grows. The photo 
and video app also is attracting users at a faster 
clip than core Facebook.

reaching the point where the only thing it in-
spires us to do is spend money. 

Instagram first dipped its toe into the ad-
vertising world in November 2013. At the 
time, Instagram cofounder Kevin Systrom 
claimed he personally vetted each ad in an 
effort to keep the platform’s aesthetic bar 
high. Fast-forward to 2020: Both Systrom, 
who left the company in 2018 amid conflicts 
with Facebook CEO Mark Zuckerberg, and 
those stringent rules are long gone. Indeed, 
one of the most appealing aspects of advertis-
ing on Instagram is how easy the process is. 
“It’s literally checking a box,” says Debra Aho 
Williamson, principal analyst at eMarketer. 
Advertisers use the same tool that places 
Facebook ads; they tell the company whom 
they want to target and where the ad should 
run—or simply let Facebook make that deci-
sion for them. If that company is trying to 
reach, say, someone like me, Facebook uses 
my behavior on its apps (both Facebook and 
Instagram if the accounts are linked, as mine 
are) and elsewhere on the Internet to see that 
I’m a woman, age 35 to 45, living in New York 
City, who likes design, travel, and fashion, 
and—boom—that ad for the blush-pink Away 
suitcase lands in my Instagram feed.

Having established near domination in the 
digital ad market—only Google gets a larger 
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Başkan Yardımcısı Vishal Shah’a göre, reklam 
ve alışveriş platformu olarak bu derece iyi iş-
lemesinin başlıca nedenlerinden biri. Ancak 
aplikasyon geliri artırmak üzere yeni yollar 
keşfetmeyi sürdürdüğünden bize yalnızca para 
harcatmak için esin kaynağı olacağı noktaya 
ulaşma riskiyle karşı karşıya. 

Instagram reklam dünyasına ilk adımını Ka-
sım 2013’te attı. O dönemde, Instagram ortak 
kurucusu Kevin Systrom platformun estetik 
çıtasını yüksekte tutmak için kendisinin her 
bir reklamı bizzat incelediğini söyledi. 2020 
yılına da hızlı bir giriş oldu: Facebook CEO’su 
Mark Zuckerberg’la anlaşmazlığı nedeniyle 
şirketi 2018 yılında bırakan Systrom ve onun 
sıkı kuralları çoktan tarihe karıştı. Nitekim Ins-
tagram’ın en cazip yönlerinden biri buraya rek-
lam yerleştirebilmenin kolaylığı. eMarketer’da 
baş analist Debra Aho Williamson, “Bu tam 
anlamıyla kutuyu işaretlemek gibi bir işlem” 
sözleriyle açıklıyor. Reklamverenler  Facebook 
reklamlarını koyan aynı aracı kullanıyorlar; şir-
kete kimi hedeflemek istediklerini ve reklamın 
nerede yer alması gerektiğini söylüyorlar; ya 
da yalnızca Facebook’a kendileri adına bunu 
yaptırıyorlar. Eğer şirket diyelim ki, benim 
gibi birisine ulaşmaya çalışıyorsa, Facebook 
benim aplikasyonlarımdaki davranışlarımı (be-
nimkinde olduğu gibi Facebook ve Instagram 
hesapları birbirine bağlıysa) ve internet üze-
rindeki diğer hareketlerimi kullanarak benim 
35-45 yaş arası New York’ta yaşayan bir kadın 
olduğumu, tasarımı, seyahati ve modayı sev-
diğimi belirliyor ve böylece-bummm!-parlak 
pembe renkli Away bavul reklamı Instagram 
sayfamda beliriyor. 

Dijital reklam pazarında hakimiyetini kur-
muş sayılan Facebook-yalnızca Google pas-
tadan daha büyük bir pay alıyor-şimdi artık 
Instagram’ı diğer önemli gelir kapısı olan 
e-ticarete yöneltiyor. Platform 2017 yılından 
beri “alışverişle ilgili gönderiler”e izin veriyor; 
burada satıcı fotoğrafta görülen ürünlerle ilgili 
fiyat bilgilendirmesi yapıp, bir tap’le kullanı-
cıları doğrudan bu ürünün yer aldığı pera-
kendecinin sayfalarına götürüyor. Instagram 
2019 yılı başlarında ticaret dünyasının daha 
da derinlerine dalıp Checkout’u devreye soktu; 
Checkout kullanıcıların Instagram’dan ayrıl-
madan PayPal aracılığıyla satın almalarını sağ-
lıyor. Alıcılar ödeme ve nakliye bilgilerini bir 
kere girip daha sonra saniyeler içinde katılan 

share of the pie—Facebook is now pivoting 
Instagram toward the next revenue frontier, 
e-commerce. Since 2017, the platform has 
allowed for “shoppable posts,” in which a 
merchant can display pricing information 
about products shown in a photo, and with 
a tap take users directly to that item on the 
retailer’s site. In early 2019, Instagram waded 
deeper into the world of commerce, launch-
ing Checkout, which enables users to buy via 
PayPal without leaving Instagram. Shoppers 
enter their payment and shipping informa-
tion once and then can buy from any of the 
participating sellers in seconds. Instagram 
takes a cut of all sales. 

Checkout is still a small-time and rudi-
mentary operation—it started with 22 brands 
and now involves “hundreds,” according to 
Facebook. The service has its share of skep-
tics, who call it bare-bones for its lack of 
shopping tools. But bullish analysts see a 
big opportunity. Last year, Deutsche Bank 
estimated Checkout could help drive Ins-
tagram’s e-commerce revenue to as much 
as $10 billion by 2021. And it’s not just its 
fledgling e-commerce business that makes 
Instagram essential to its parent. Analysts 
generally believe Instagram is growing fast-
er, both in  users and in ad revenue, than 
the core Facebook app. eMarketer estimates 
that Instagram will surpass Facebook this 
year in terms of U.S. users age 12 to 24—a 
coveted demographic—and that by 2022, 
it will be responsible for more than half of 
the company’s total revenue. Instagram 
represents a PR coup for Facebook, too, as 
the photo app has managed to avoid most of 
the misinformation and data privacy pitfalls 
that have dogged Facebook. According to a 
2019 poll by Pew Research Center, just 29% 
of Americans correctly identified Instagram 
and messaging service WhatsApp as being 
owned by Facebook. Either way, the $1 billion 
Zuckerberg spent to buy Instagram in 2012 
was money well spent. “It’s one of the best 
acquisitions in history. Period,” says Black-
ledge, the analyst with Cowen. 

I can’t recall the exact moment I crossed 
over from Instagram photo poster to Insta-
gram shopper. But over the years, the number 
of purchases I made or first spotted on the 
app has snowballed. There’s the pointy-toed 
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satıcılardan herhangi birisinden alışveriş ya-
pabiliyorlar. Instagram tüm satışlardan belli 
bir yüzde alıyor. 

Checkout hâlâ küçük çaplı ve gelişmemiş bir 
operasyon; Facebook’a göre 22 markayla faali-
yete başladı ve halen “yüzlercesi”ne sahip. Bu 
hizmete kuşkuyla yaklaşanlar alışveriş araçların-
dan yoksun olduğuna dikkat çekiyorlar. Ancak 
iyimser analistler burada büyük bir fırsat görü-
yor. Deutsche Bank geçen yıl Checkout’un Ins-
tagram’ın e-ticaret gelirini 2021 yılında 10 milyar 
dolara kadar çıkarabileceğini tahmin etti. Üstelik 
Instagram’ı ana şirketi için esas kılan yalnızca 
cılız e-ticaret faaliyeti değil. Analistler genel ola-
rak, Instagram’ın hem kullanıcı sayısı hem de 
reklam geliri açısından ana Facebook aplikasyo-
nunda daha hızlı büyüdüğüne inanıyorlar. eMar-
keter Instagram’ın bu yıl ABD’de 12-24 yaş kulla-
nıcılar arasında Facebook’u geçeceğini ve 2022 
yılında da, şirketin toplam satış gelirinin yarısın-
dan çoğunu sağlayacağını tahmin ediyor. Instag-
ram aynı zamanda Facebook’u sarsan yanlış bilgi 
ve veri gizliliği ihlali gibi pek çok tuzaktan muaf 
kalmayı başardığından ana şirketi için başarılı 
bir halkla ilişkiler seçeneği olarak da görülüyor. 
Pew Araştırma Merkezi’nin 2019 yılında gerçek-
leştirdiği bir ankete göre, Amerikalıların yalnızca 
yüzde 29’u Instagram’ın ve mesajlaşma hizmeti 

Rothy’s flats, the Outdoor Voices leggings 
with matching hoodie, the Ferm Living 
planter, our new Article throw pillows. In 
the midst of writing this story, I messaged 
a friend who’d posted an Instagram Story of 
herself in some new joggers, asking, “Where 
are they from?” “Vuori,” she responded, 
adding: “Instagram buy :)” A pair are now en 
route to my apartment. 

I’m not exactly proud of this behavior—but 
I know I’m not alone. A recent report from 
Cowen found nearly 40% of users ages 18 to 
35 had bought something from a brand they 
discovered on Instagram. Overall, about 13% 
of U.S. Instagrammers said they had made 
a purchase directly through the app, and 
more than 60% said they “follow” a brand’s 
account. 

The main reason Instagram is so pleasantly 
browsable is simple: pretty photos. Much has 
been made of how its aesthetic has spilled out 
into the physical world—remaking our pub-
lic and private places to be “Instagrammable,” 
spawning #OOTD (the concept of posting a 
photo of your “outfit of the day”) and helping 
birth so-called millennial design—the muted 
pastels and sans serif fonts that rage on and 
off the app. 
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WhatsApp’ın sahibinin Facebook olduğunu bili-
yor. Sonuç itibariyle, Zuckerberg’in 2012 yılında 
Instagram’ı satın almak için harcadığı 1 milyar 
dolar yerinde bir yatırımdı. Cowen’dan analist 
Blackledge, “Bu tarihin en iyi satın almalarından 
biriydi. Nokta” diyor. 

Instagram’da fotoğraf paylaşmaktan Instag-
ram’da alışveriş yapmaya ne zaman geçtiğimi 
tam olarak hatırlamıyorum. Ancak zaman 
içinde, yaptığım satın almalarım ya da aplikas-
yonda ilk kez işaretlediklerimin sayısı çığ gibi 
büyüdü. Sivri uçlu Rothy’s babetleri, Outdoor 
Voices kapüşonlu eşofmanları, Ferm Living 
tohum ekme makinesi, yeni Article küçük 
dekoratif yastıklarımız Instagram üzerinden 
satın alındı. Bu yazıyı yazarken Instagram 
Hikaye’de yeni jogging kıyafetiyle fotoğrafını 
paylaşan arkadaşıma mesaj atarak, “Bunları 
nereden aldın?” diye sordum. Yanıtı, “Vuori, 
Instagram üzerinden:)” oldu. Şimdi bunlardan 
bir çifti adresime ulaşmak üzere yola çıktı bile. 

Böyle davrandığım için çok da gurur duydu-
ğumu söyleyemem ancak yalnız olmadığımı 
biliyorum. Cowen’ın kısa süre önce yayımla-
dığı bir rapor, yaşları 18 ila 35 arasında değişen 
kullanıcıların yaklaşık yüzde 40’ının Instag-
ram’da keşfettikleri bir markadan bir şeyler 
satın aldıklarını ortaya koydu. Toplamda, 
ABD’deki Instagram kullanıcılarının yaklaşık 
yüzde 13’ü doğrudan aplikasyon aracılığıy-
la bir şeyler satın aldığını belirtirken, yüzde 
60’ından fazlası da bir markanın hesabını “ta-
kip ettiğini” söyledi. 

Instagram’ın bu kadar eğlenilerek taranma-
sının ana gerekçesi basit: Güzel fotoğraflar. 
Estetiğinin fiziki dünyayla bağdaşması için 
çok şey yapıldı; özel ve kamusal alanlarımız 
“Instagramlaştırıldı” yani Instagram’a uygun 
hale getirildi; #OOTD’yi geliştirdi (sizin gün-
lük kıyafet seçiminizi gösteren “outfit of the 
day” fotoğrafını paylaşma), milenyum tasarımı 
denilen konseptin ve aplikasyon üzerinde pat-
layıp sönen sessiz pastel ve sans serif font’la-
rından oluşan düzenlemenin ortaya çıkışına 
yardımcı oldu.

Instagram aynı zamanda dijital reklamcılı-
ğı da dönüştürdü. Systrom’un erken davran-
ma disiplini ısrarla sürdü; içerik güncelleme 
mecrasındaki reklam arkadaşlarınızın her-
hangi bir paylaşımına, yalnızca belki biraz 
daha iyisine benziyor. Aplikasyonun en popü-
ler reklam alanlarından biri olan “Hikayeler’’ 

DIKKAT ÇEKEN REKLAMLAR
Bu yazıyı kaleme alan kişinin telefonundaki 
ekran görüntüleri reklamcıların nasıl sattığını ve 
COVID-19’la başa çıkmak için Instagram’ı nasıl 
kullandıklarını gösteriyor.

ADS THAT DON’T SUCK
Screen grabs from the author’s phone illustrate 
how advertisers are selling—and using Instagram 
to cope with COVID-19.
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ise pazarlamacılara spontan ve üzerinde hiç-
bir oynama olmadan gözükmenin değerini 
öğretti. Burası markaların bir dizi fotoğraf ve 
videoyu birbirine bağlayıp, kendilerini acemi 
hissetmeden bir dizi bilgiyi ideal bir şekilde 
aktarabilmelerini sağlıyor. Pazarlama ajansı 
Good Mouse’un CEO’su ve ortak kurucusu 
Daniel Romano, “IG Hikayeler’i markanızı 
dünyaya tanıtmanız için kullanabileceğiniz 
en güçlü araç” diyor. 

Ayrıca Instagram’ın YouTube’la beraber 
oluşturacak influencer’lardan, dijitalin yarı 
ünlülerinin tuhaf evreninden söz etmeden 
bu aplikasyon hakkında konuşamazsınız. Inf-
luencer Marketing Hub’a göre, pazarlamacılar 
geçen yıl influencer’lara yaklaşık 6,5 milyar do-
lar harcadılar. Adidas’ın dijital ortaklıklarının 
kıdemli direktörü, Instagram Checkout öncüsü 
Sheryl Maloney, bu parlak fikirle aplikasyon-
da bir şeyler satma “formül”ünün kilit nok-
tasını oluşturduğunu belirtiyor. Buna örnek 
olarak da, streaming rekorları kıran Ninja adlı 
oyuncuyu gösteriyor; Ninja Drake’yle Fortnite 
oynarken takipçilerini platforma çağırıp Adi-
das’ın en son “gelenleri”ni görmelerini ve satın 
almalarını talep eden online bir güç örneği. 

Ancak tabi ki burada akla gelen ilk soru; 
COVID -19 sonrasında dünyada bu dijital 
Jenga parçalarından hangilerinin sağlam bir 
şekilde yola devam edeceği, hangilerinin sen-
deleyerek  bütün yapıyı bozacağı.  Evde kal 
emirleri fotojenik yaşam biçimlerine darbe 
indirdiği ve gösterişçi tüketim haberleri gün-
lük ölüm vakalarıyla çarpıştığı için influencer 
ekonomisi kuşkusuz risk altında. Facebook 
virüsün reklam işinde “sert bir yavaşlama”-
ya neden olduğunu söylerken, gelecek günler 
için de “şimdiye kadar görülmemiş bir belir-
sizlik”ten söz ediyor. Ancak aynı zamanda kü-
resel kapanmalar aplikasyonları kullananla-
rın ve buralarda zaman geçirenlerin sayısında 
devasa bir artışa neden oldu; evlerinde izole 
olan insanlar bunları kullanırken davranış 
biçimlerini de değiştirmeye başladılar. Zu-
ckerberg nisan ayında yatırımcılarla yaptığı 
toplantıda halen 800 milyon insanın Instag-
ram ve Facebook’ta canlı video paylaştığını 
belirtti. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, 
ABD’de bu yıl yaklaşık 102 bin kişi Super 
Bowl’u seyretti.

Instagram “organik” paylaşımlarla (örne-
ğin, iş arkadaşınızın en son yaptığı ekşi mayalı 

Instagram also has transformed digital ad-
vertising. The discipline of Systrom’s early 
gatekeeping has persisted; the ultimate news 
feed ad looks just like something one of your 
friends might post—only better. And one of 
the app’s most popular ad surfaces, Stories, 
has taught marketers the value of appearing 
spontaneous and unpolished. It’s a place 
where brands can string together a series of 
photos and videos, ideally conveying a ton of 
information without feeling heavy-handed. 
“IG Stories is the most powerful tool you can 
use to introduce your brand to the world,” 
says Daniel Romano, CEO and cofounder of 
marketing agency Good Moose. 

And you can’t talk about Instagram without 
talking about influencers, the strange universe 
of digital demi-celebrities that the app, along 
with YouTube, created. Marketers spent an es-
timated $6.5 billion last year on influencers, 
according to Influencer Marketing Hub. These 
“creators” are a key part of the “formula” for 
selling things on the app, says Sheryl Malo-
ney, senior director of digital partnerships at 
Adidas, an Instagram Checkout pioneer. She 
cites Ninja, a gamer known for, among other 
things, breaking streaming records while 
playing Fortnite with Drake, as an example 
of someone with the online clout required to 
get his followers to come to the platform to 
see—and buy—Adidas’s latest new “drop.” 

The immediate question, of course, is 
which of these digital Jenga pieces will hold 
firm in a post-COVID-19 world, and which will 
come loose, leaving the whole structure sway-
ing. The influencer economy is certainly at 
risk, as stay-at-home orders crimp their photo-
genic lifestyles, and messages of conspicuous 
consumption clash with the daily death toll in 
the news. Facebook has said that the  virus has 
created a “steep slowdown” in its ad business 
and that it sees “unprecedented uncertainty” 
ahead. But at the same time, global lockdowns 
have prompted a massive spike in  users and 
engagement on its apps, and people, stuck at 
home, are starting to change how they behave 
when they use them. On an April earnings 
call, Zuckerberg said that 800 million people 
are now tuning into live video on Instagram 
and Facebook daily. By way of comparison, 
about 102 million people watched this year’s 
Super Bowl in the U.S. 



TEKNOPARK İSTANBUL IQ  47

ekmeği paylaşması gibi) ve paralı içerik arasın-
da bir denge kurması gerektiğini biliyor. Ins-
tagram’dan Shah, “Instagram’ın tümü ve hatta 
tek bir kişi için bile yekpare bir cevap yok” di-
yor. Şirket bunun yerine reklamları beğenen 
kullanıcıların karşısına daha çok reklam ge-
tirmek ve beğenmeyenlere de daha az reklam 
sunabilmek için verilerden yararlanıyor. 

Bana gelince, her zamankinden daha fazla 
aplikasyonda zaman geçiriyorum; nitekim iP-
hone’umun Screen Time raporuna göre, geçen 
hafta bu süre tam 6 saat 24 dakikaydı. Ancak pay-
laşımlarım çok kan kaybetti; yılın başından beri 
şimdiye kadar yalnızca iki fotoğraf paylaştım. 
Kuşkusuz son iki aydır pek de fotojenik olmayan 
daireme tıkılıp kalmamın bunda önemli bir rolü 
var ancak bu durum aynı zamanda aplikasyonla 
olan ilişkimdeki yön değişikliğini de yansıtıyor. 
Tekrar dış dünyaya girme zamanı geldiğinde 
umarım Instagram’ı yine 2012’de katıldığım 
günlerdeki gibi kullanmaya devam ederim: Yani 
yalnızca tüketmek için değil üretmek için de… 

Instagram knows it must strike a balance 
between “organic” posts (like when your 
coworker shares a shot of his latest loaf of 
sourdough) and paid content. “There’s no 
one monolithic answer for all of Instagram 
or even any one person,” says Instagram’s 
Shah. Instead, the company uses data to try 
to put more ads in front of users who welcome 
them—and fewer in front of those who don’t. 

As for me, I’m on the app more than ever: 
six hours and 24 minutes one recent week, 
according to my iPhone’s Screen Time report. 
But my posting became anemic—just two 
photos in my feed so far all year. No doubt the 
fact that I’ve been stuck in my less-than-pho-
togenic apartment for the past two months 
has had something to do with that, but I think 
it also reflects a shift in my relationship with 
the app. When it’s time to reenter the outside 
world, I hope I can get closer to the way I used 
Instagram when I joined, back in 2012: to cre-
ate, not just to consume.
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SANATIN 
GELECEĞINI 

YAPAY ZEKA ILE 
DÜŞÜNMEK 

Contemplating the Future of Art  
with Artificial Intelligence
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Refik Anadol Studio’nun Melbourne Victoria Ulusal Galerisi’nde sergilenen üç boyutlu yapay zeka heykeli 
Kuantum Hatıraları 10m x 10m büyüklüğünde bir ekranda deneyimlendi. 

Refik Anadol Studio’s Quantum Memories, a three-dimensional artificial intelligence sculpture exhibited at the  
Melbourne Victoria National Gallery, was experienced on a 10m x 10m screen.

REFİK ANADOL ~ YENI MEDYA SANATÇISI
REFİK ANADOL ~ NEW MEDIA ARTIST
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S
on yıllarda gerek yapay zeka teknolojileri 
gerekse dijital sanat bağlamında en çok 
karşılaştığımız sorgulamalar bu pratikle-
ri yeteneği nasıl şekillendireceği ile ilgili. 
Makinenin çağdaş sanatın yükselen değeri 

olduğu ve insan yeteneğinin geri planda kaldığı 
konusundaki eleştirel görüşleri yakından takip 
ediyorum, fakat bu tartışmaların üretken ve 
geleceğe dönük yanlarına yoğunlaşıyorum. Bu 
çerçevede cevap aradığımız sorulardan biri de 
geliştirici programlama tekniklerini yapay zeka 
merceğinden geçen veri analizi ile birleştirerek 
yakaladığımız yeni medya estetiğinin bizi bir 
sonraki adımda nereye götüreceği. Teknolojinin 
lokomotif görevi gördüğü, disiplinlerarası bir 
çalışma ortamında, verileri ve mekanları insan 
duyularıyla algılamanın gelecekteki iz düşüm-
leriyle ilgili spekülasyonlar üretiyoruz.   

Nasıl ki bizim dünyayla ilgili bilgimiz ve ha-
yallerimiz onun hafızamızda tutabildiğimiz kı-
sımlarıyla sınırlıysa, yapay zeka da ona gösterdi-
ğimiz imajlar sayesinde rüya görebiliyor. Başka 
bir deyişle, bu yeni estetik anlayışı verilerin (ya 
da hatıraların) insan-makine işbirliği ile topla-
nıp sınıflanmasından ve ardından analiz edilip 
yorumlanarak veri resimleri ve heykellerine dö-
nüşmesinden doğuyor. Biz stüdyoda ‘yapay zeka 
sanatı’ yerine ‘sinir ağları sayesinde oluşturulan 
sanat’ terimini kullanmayı tercih ediyoruz. Bu-
nun sebebi ise yapay zekayı bir gereklilik, ya da 
bu sürecin başlangıç noktası olarak değil de bir 
partner olarak görmemiz. Yapay zeka ve makine 
öğrenmesi algoritmaları sayesinde insan beyni-
nin açamadığı kapıları açıp görselliğe, mekana, 
ve mimariye bambaşka açılardan yaklaşabiliyo-
ruz. Bu bakış açıları da bize insan-makine ara-
sındaki yüzyıllardır süregelen ilişkiye kavramsal 
ve sanatsal olarak yeni yorumlar getirme şansı 
tanıyor. 

Los Angeles’taki stüdyomuzda bir süredir ko-
lektif hafızadan yola çıkarak kolektif rüya görme 
olasılığı üzerine yeni medya alanında çığır açma 
potansiyeli olan deneyler yapıyoruz ve bu deney-
ler teknoloji devlerinin yanı sıra Harvard, MIT, 
UCLA gibi araştırma üniversitelerinde konuşla-
nan laboratuvarlar tarafından da destekleniyor. 
İnsanların şehir yaşamı, mimari yapılar, ya da 
doğayla ilgili biriktirdikleri görsel anılara baktı-
ğımızda önümüzde beliren veri kümeleri insan 
belleğinin işleme tabi tutamayacağı kadar bü-
yük. Örneğin stüdyomuzun geçen yılki en büyük 
projesi Kuantum Hatıraları, geçtiğimiz Aralık 

IN RECENT YEARS, the questions we have en-
countered the most in the context of both artifi-
cial intelligence technologies and digital art are 
about how these practices will shape creativity. 
I closely follow the critical views that the ma-
chine is the rising value of contemporary art 
and that human ability is left behind, but I focus 
on the productive and future-oriented aspects 
of these discussions. One of the questions we 
seek answers to in this context is, where the 
new media aesthetics we have achieved by 
combining creative programming techniques 
with data analysis through the lens of artificial 
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Refik Anadol

“DÜNYANIN ESTETIK 
POTANSIYELININ 

TEKNOLOJI VE SANAT 
ARACILIĞIYLA 

DUYULARA SUNULMASI 
EVRENE KARŞI 

SORUMLULUKLARIMIZI 
HATIRLATACAK.”

“PRESENTING THE AESTHETIC 
POTENTIAL OF THE WORLD TO THE 
SENSES THROUGH TECHNOLOGY 

AND ART WILL REMIND US OF OUR 
RESPONSIBILITIES TO THE UNIVERSE.” 

REFİK ANADOL
YENI MEDYA SANATÇISI

NEW MEDIA ARTIST



ayında Avusturalya’nın Melbourne şehrindeki 
Victoria Ulusal Galerisi’nin üç yılda bir düzen-
lenen sergisi kapsamında sergilendi. Bu projede 
yaklaşık 200 milyon doğa fotoğrafından oluşan 
bir veriyi yapay zeka merceğinden geçirdik ve 
paralel bir doğa ve dünya spekülasyonu yapmak 
için en yeni, halka açık kuantum algoritmalarını 
kullandık. Kuantum gürültüsünün rastgele dal-
galanmalarını yeni estetik olasılıklar olarak ele 
aldığımız bu üç boyutlu görsel-işitsel eserimiz, 
eşine rastlanmamış bir makine-insan işbirliğinin 
sonucu olarak ortaya çıktı. Google AI Quantum 
Team ile beraber çalışarak vücuda getirdiğimiz 
bu spekülasyon sayesinde kuantum program-
lama metotlarını sanata uygulama konusunda 
yeni bir araştırma alanı oluşturduk ve bu araş-
tırmaları bambaşka veri kümelerinde deneyip 
çok şaşırtıcı sonuçlar almaya başladık.  

intelligence will take us in the future. In an in-
terdisciplinary working environment where 
technology acts as the engine, we speculate 
about the future projections of perceiving data 
and spaces with the human senses.

Just as our knowledge of the world and our 
dreams are limited to what we can store in 
our memory, artificial intelligence can dream 
through the images we show it. In other words, 
this new understanding of aesthetics arises 
from the collection and classification of data (or 
memories) with human-machine collaboration 
and then being analyzed and interpreted into 
data paintings and sculptures. In the studio, we 
prefer the term ‘art created by neural networks’ 
rather than ‘artificial intelligence art’. This is 
because we see AI as a partner, not a necessity 
or the starting point of the creative process. 
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İçinde yaşadığımız dünyanın estetik potan-
siyelinin teknoloji sayesinde daha kapsamlı ve 
ayrıntılı bir şekilde ele alınması ve kamusal 
alanda sanat aracılığıyla duyulara sunulması 
bizi hem birbirimize yaklaştıracak hem de evre-
ne karşı sorumluluklarımızı hatırlamaya teşvik 
edecek diye düşünüyorum. Sağlık, sosyal ya-
şam, ekonomi, ve ulaşım dahil olmak üzere pek 
çok açıdan belki de yıllarca sürecek bir iyileşme 
sürecine girerken sanat ve teknolojinin kesiş-
tiği noktanın bu sürece katkıda bulunabilecek 
engin bir potansiyel olması beni ve ekibimi çok 
heyecanlandırıyor. 

Thanks to artificial intelligence and machine 
learning algorithms, we can open doors that the 
human brain cannot open and approach visu-
ality, space and architecture from completely 
different creative angles. These perspectives 
give us the chance to bring new conceptual 
and artistic interpretations to the centuries-old 
relationship between humans and machines.

In our studio in Los Angeles, we have been 
conducting groundbreaking experiments in the 
field of new media on the possibility of collec-
tive dreaming based on collective memory for 
some time, and these experiments are support-
ed by laboratories located at research universi-
ties such as Harvard, MIT, and UCLA as well as 
technology giants. When we look at the visual 
memories that people have accumulated about 
city life, architectural structures, or nature, the 
datasets that appear before us are too big for 
human memory to process. For example, last 
year, the biggest project of our studio, Quantum 
Memories, was exhibited as part of the triennial 
exhibition of the National Gallery of Victoria in 
Melbourne, Australia, in December. In this proj-
ect, we processed data from nearly 200 million 
nature photos through the lens of artificial intel-
ligence and used the latest, publicly available 
quantum algorithms to speculate on a parallel 
nature and world. This three-dimensional au-
dio-visual work, in which we treat the random 
fluctuations of quantum noise as new aesthetic 
possibilities, has emerged as the result of un-
precedented machine-human collaboration. 
Thanks to this speculation, which we worked 
on with the Google AI Quantum Team, we cre-
ated a new research area in which quantum 
programming methods are applied to art, and 
we tried these researches on different datasets 
and started getting very surprising results.

I think that the aesthetic potential of the 
world we live in will be handled in a more com-
prehensive and detailed way thanks to technol-
ogy and will be presented to the senses through 
art in the public sphere, which will both bring 
us closer to each other and encourage us to re-
member our responsibilities towards the uni-
verse. As we enter a healing process that will 
take years, in many aspects including health, 
social life, economy, and transportation, I and 
my team are very excited that the intersection 
of art and technology has a vast potential to 
contribute to this process.

Kuantum Hatıraları pandemi sürecinde Melbourne’de her 
yaştan 900 binden fazla ziyaretçiye ücretsiz olarak ulaştı. 

Quantum Memories has reached more than 900,000 visitors 
of all ages in Melbourne free of charge during the pandemic. 



“Yeni Normal”in  Girişimci Modeli:

“Etkisel Girişimciler”  
Yeni normal tartışmaları her alanda yükselirken doğal olarak bu yeni 

normali şekillendirecek kişilerin başında girişimciler geliyor. Ve bu yeni 
dönemde girişimciliğin de yeni bir “normali” olacağı gözüküyor. Tam da 
bu noktada Covid-19 tartışmalarıyla ile beraber bugüne kadar akademik 
camianın sınırlarını pek aşamamış ve girişimcilerin davranış mantığını 

sorgulayan bir tartışmayı tekrar gündeme getirmek gerekiyor.

MAHMUT ŞERAFETTIN ÖZSOY ~ TEKNOPARK İSTANBUL KULUÇKA MERKEZİ KIDEMLİ UZMANI
MAHMUT ŞERAFETTIN ÖZSOY ~ INCUBATION CENTER SENIOR SPECIALIST AT TEKNOPARK İSTANBUL
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T
artışmanın kaynağı ise girişimcilik araş-
tırmalarının önde gelen akademisyen-
lerinden Saras Sarasvathy’nin yaptığı 
bir araştırmada girişimcilik mantığını 
iki farklı sınıfa ayırmasıydı. Birisi ne-

densel mantık (causation) diğeri ise etkisel 
mantıktı (effectuation). Geleneksel iş dünya-
sı daha çok nedensel mantıktaki girişimcileri 
benimsediği ve desteklediği için etkisel man-
tıktaki girişimcileri gözden kaçırıyorduk. Co-
vid-19 ‘un neden olduğu yeni normalde muh-
temelen etkisel girişimciler daha çok ön plana 
çıkıyor olacak.

NEDENSEL GIRIŞIMCI VE ETKISEL 
GIRIŞIMCI
Geleneksel ve kurumsal iş dünyasının giri-
şimciden beklediği eylemler daha çok line-
er bir çizgidedir: Çeşitli pazar araştırmaları 
yaparak net bir iş fikrinin bulunması, daha 
sonra detaylı bir iş planı hazırlayarak ihtiyaç 
olan kaynakların belirlenmesi ve finansman 
ihtiyacını karşılamak için banka, yatırım fon-
ları, girişim merkezleri gibi finansman sağla-
yabilecek mercilerden bu sermayenin temin 

THE SOURCE OF THE debate was Saras Sar-
asvathy, one of the leading academics in en-
trepreneurship research, who divided entre-
preneurship logic into two different classes in 
a study. One was causal reasoning (causation) 
and the other was effectual reasoning (effectu-
ation). Because the traditional business world 
embraces and supports entrepreneurs with 
more causal reasoning, we were overlooking 
entrepreneurs with effectual reasoning. With 
the new normal caused by Covid-19, effectual 
entrepreneurs are likely to be at the forefront.

CAUSAL ENTREPRENEUR AND EFFECTUAL 
ENTREPRENEUR
The actions that the traditional and corporate 
business world expects from the entrepreneur 
are mostly linear: Finding a clear business idea 
by conducting various market researches, then 
determining the resources needed by preparing 
a detailed business plan, and obtaining this cap-
ital from authorities such as banks, investment 
funds, venture centers to meet the financing 
needs. And later on, developing the products 
and services by adhering to the business plan 
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“New Normal”s Entrepreneur Model:  
Effectual Entrepreneurs

While discussions of the new normal are rising in every field, entrepreneurs 
are, naturally, the leading people who will shape this new normal. And it seems 

that entrepreneurship will also have a new “normal” in this new period. At 
this point, with the Covid-19 discussions, it is necessary to bring up a debate 

that has not crossed the boundaries of the academic community until now and 
questions the logic of behavior of the entrepreneurs.



edilmesi. Daha sonra da elde edilen sermaye 
ile hazırlanan iş planına sadık kalarak ürün ve 
hizmetlerin geliştirilmesinin ardından da bun-
lar için pazarlama faaliyetlerinde bulunulması 
ve satış yaparak kazanç elde edilmesi. Girişi-
min büyüyebilmesi için de benzer süreçlerin 
tekrarlanması. İşte nedensel girişimciler, bu 
alışılageldik mantıkta ilerleyen girişimciler 
olarak tanımlanıyor.

İş hayatında da kurumsal firmaların yeni 
projeleri ve yatırımları hayata geçirme evreleri 
temel olarak benzer bir mantığa sahiptir. Eko-
nomide herşey yolunda gittiğinde bu mantık 
oldukça başarılı sonuçlar getirdiği için normal 
zamanda bunu sorgulamak pek akla gelmiyor. 
Dolayısıyla geleneksel iş dünyası ve kurumla-
rı da bu davranışları sergileyen nedensel giri-
şimcilerin başarılı olacağını düşündüğü için 
kaynaklarını bu tip girişimcilere daha kolay 
kullandırıyor.

Nedensel mantıktaki girişimcilik yaklaşı-
mında da planlar ve stratejiler şartlara göre 
revize edilir ve güncellenir. Fakat belirsizlik-
ler yıkıcı bir noktaya gelmişse artık o noktada 
planlama işlevini yitirebilir ve planlamaların 
ötesinde bir yol bulmanız gerekebilir.

Örneğin seyahat dikeyinde faaliyet gös-
terecek dijital bir hizmet tasarladınız ve 
mükemmel bir iş planı yaptınız. Fakat tüm 
dünyada seyahatlerin bir anda durduğu bir 
zaman diliminde iş planınızı revize etmeye 
odaklanarak bir çıkar yol bulabilir misiniz? 
Veya çok iyi bir yatırımcı sunumu hazırladı-
nız ve çok iyi bir konuşmacısınız fakat daha 
önceden size randevu veren yatırım fonu tüm 
yatırım planlarını bu yıl için askıya aldığını 
size iletse, sunum kabiliyetiniz ve çok başarılı 
sunum dosyanız size ne kadar fayda sağlaya-
bilir? Veya yeni açacağınız kafe projeniz için 
muhteşem bir satış planı yaptınız fakat kafe-
lerin aylarca müşteriye kapalı olmak zorunda 

prepared with the capital obtained and en-
gaging in marketing activities for them, and 
earning profit by selling. Similar processes are 
repeated in order for the enterprise to grow. 
Causal entrepreneurs are defined as entrepre-
neurs who proceed in this usual logic.

In business life, the phases of corporate firms’ 
realization of new projects and investments 
fundamentally follow a similar logic. This logic 
brings quite successful results when everything 
is fine with the economy, so it goes unques-
tioned during normal times. Therefore, the tra-
ditional business world and institutions think 
that causal entrepreneurs who exhibit these 
behaviors will be successful, so they offer their 
resources more easily to such entrepreneurs. 

In the entrepreneurship approach in causal 
logic, plans and strategies are revised and up-
dated according to the conditions. But if the un-
certainties reach a destructive point, the plan-
ning may no longer function. And you might 
have to go beyond planning.

For example, you have designed a digital ser-
vice to operate in the travel business and have 
a perfect business plan. But can you find a way 
out by revising your business plan at a time 
when travel suddenly stops all over the world? 
Or you have prepared a very good investor pres-
entation and you are a very good speaker, but if 
the investment fund that has previously given 
you an appointment informs you that it has sus-
pended all investment plans for the year, how 
much can your presentation skills and success-
ful presentation file benefit you? Or, you made 
a great sales plan for your new cafe project but 
if you learned that the cafes will be closed to 
customers for months, could your sales plan 
provide you with sales?

Of course, these examples do not mean that 
planning is an unnecessary effort, but rather, 
they indicate that the new normal might be a 
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NEDENSEL MANTIKTAKI GIRIŞIMCILIK YAKLAŞIMINDA PLANLAR 
VE STRATEJILER ŞARTLARA GÖRE REVIZE EDILIR VE GÜNCELLENIR. 
FAKAT BELIRSIZLIKLER YIKICI BIR NOKTAYA GELMIŞSE ARTIK O 
NOKTADA PLANLAMA IŞLEVINI YITIREBILIR. 
IN THE ENTREPRENEURSHIP APPROACH IN CAUSAL LOGIC, PLANS AND STRATEGIES ARE 
REVISED AND UPDATED ACCORDING TO THE CONDITIONS. BUT IF THE UNCERTAINTIES 
REACH A DESTRUCTIVE POINT, THE PLANNING MAY NO LONGER FUNCTION. 



kalacağını öğrenseniz satış planınız size satış 
sağlayabilir mi?

Şüphesiz bu örnekler planlama yapmanın 
gereksiz bir çaba olduğu anlamına gelmiyor 
ama yeni normalde alışılagelmiş girişimcilik 
mantığından daha farklı hareket etme zama-
nının gelmiş olabileceğini gösteriyor.

İşte böyle belirsizlik dönemlerinde işe ya-
rayabilecek farklı bir girişimcilik mantığı var: 
Etkisel girişimcilik mantığı. Etkisel girişimciler 
genel olarak planlamaya çok fazla vakit ayır-
mayı sevmeyen, deneyimlerine ve sezgilerine 
güvenerek hareket etmeyi seven, her türlü deği-
şime çok hızlı adapte olup buna göre tüm stra-
tejisini kökten değiştirebilen girişimcilerdir. 
Onlara göre bir girişimi başlatmak için doğru 
yer, doğru zaman ve doğru şartları beklemek 
doğru değildir, her zaman ve her şartta bir yol 
bulunabilir.  Bu tip girişimciler genellikle gele-
neksel ve kurumsal iş dünyasının benimsediği 
kuralları gereksiz ve vakit kaybı olarak görürler. 
Onlara uymak istemezler bu nedenle de iş dün-
yası tarafından da pek fazla sevilmezler üstelik 
yeterince kurumsallaşamamakla eleştirilirler. 

Etkisel girişimcileri daha iyi anlamak için 
davranışlarında gözüken belli ortak özellikleri 
incelemekte fayda var:

time to think outside of conventional entrepre-
neurship logic.

Here is a different entrepreneurial reasoning 
that can function in times of uncertainty: Ef-
fectual entrepreneurship reasoning. Effectual 
entrepreneurs are entrepreneurs who don’t like 
to spend too much time planning, who like to 
act by relying on their experiences and intui-
tions, and who can adapt to any change very 
quickly and change their entire strategy accord-
ingly. According to them, it is not sensible to 
wait for the right place, the right time, and the 
right conditions to initiate an enterprise, a way 
can always be found, regardless of conditions. 
These entrepreneurs generally consider the 
rules adopted by the traditional and corporate 
business world as unnecessary and a waste of 
time. They do not want to comply with these 
rules, so they are not liked by the business world 
very much, moreover, they are criticized for not 
being corporate enough.

To better understand effectual entrepre-
neurs, it is useful to examine certain common 
traits that appear in their behavior:

Primarily, they focus on their own resources 
and relationships. They ask the question, what 
have I got. What is my education, how much 
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Öncelikle kendi sahip oldukları kaynakla-
ra ve ilişkilere odaklanırlar.  Elimde ne var 
sorusunu sorarlar. Eğitimim nedir, ne kadar 
sermayem var, iş dünyasında kimleri tanıyo-
rum, yakın dostlarımın ve ailemin bana sağla-
yabileceği destekler nelerdir? Sonra dönerler 
ve elimdeki kaynaklarla ne tür ve nasıl bir iş 
kurabilirim derler.

Bu tip girişimciler yatırımın geri dönüşü gibi 
rakamsal olarak çok net hedefler belirlemezler. 
Hep sordukları soru şu olur: “En fazla ne kadar 
kayba tahammül edebilirim?” Bu nedenle de 
yatırım fonu, banka gibi yatırımın geri dönüşü 
hesabına sıkı sıkıya bağlı kuruluşlardan kaynak 
temin etmeleri zor olur. Bunun farkında olan 
etkisel girişimci ise sermayesini ve kaynağını 
işbirlikleriyle sağlamaya çalışır. Örneğin ürün 
ve hizmetini üretmeden önce ön anlaşmalar 
yapar ve taahhütler alır. Böylelikle finansman 
için finans kuruluşlarının kapısını çalmaktansa 
işbirlikleriyle bu sermayeyi elde eder.

Bu tip girişimciler yolda karşılarına çıkan 
fırsatlara göre plan değiştirip ondan yararlan-
maya çalışırlar. Buna limonata prensibi deni-
yor.  Etkisel bir girişimci portakal suyu üretip 
satmak için yola çıkmış olabilir ama hayat 
karşısına bedava limon çıkarıyorsa orda planı 
değiştirip limonata üretmeye çalışır.

capital do I have, who do I know in the busi-
ness world, what kinds of support can my close 
friends and family provide for me? Then they 
ask what kind of business I can build with the 
resources I have.

These entrepreneurs do not set very clear 
goals numerically such as the return on in-
vestment. The question they always ask is this: 
“How much loss can I bear at most?” Therefore, 
it would be difficult for them to obtain funds 
from institutions that are tightly linked to the 
return on investment such as mutual funds 
and banks. The effectual entrepreneurs, who 
are aware of this, try to provide their capital and 
resources through collaborations. For example, 
they make preliminary agreements and com-
mitments before producing their product and 
service. Thus, instead of knocking on the door 
of financial institutions for financing, they ob-
tain this capital through collaborations.

These types of entrepreneurs change their 
plans according to the opportunities they en-
counter on their way and take advantage of 
them. This is called the lemonade principle. 
An effectual entrepreneur may have set out to 
produce and sell orange juice, but if life gives 
them free lemons, they strive to change their 
plan and produce lemonade.
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CONCLUSION: NEW NORMAL SHOULD 
CREATE SPACE FOR EFFECTUAL 
ENTREPRENEURS
The most significant problem posed by Covid-19 
is the uncertainty caused by radical changes. 
Fundamental changes in many areas, such as 
business life, office culture, lifestyle, travel and 
vacation preferences, the importance given to 
health, etc. have brought a lot of uncertainty 
for entrepreneurs. While this uncertainty put a 
strain on causal entrepreneurs who built their 
success on planning and corporate processes, it 
also paved the way for effectual entrepreneurs 
who can adapt very quickly to changing con-
ditions and are highly skilled in exploring new 
markets and collaborations.

The histories of the majority of the people 
who have influential and decisive roles in the 
entrepreneurship ecosystem - other than en-
trepreneurs - are based on corporate business 
life, not entrepreneurship. Probably because of 
this, they developed an easier and closer rela-
tionship with entrepreneurs of causal reasoning 
and gave them more opportunities.

But the new normal may bring great opportu-
nities, along with great uncertainties. It might 
prove unorthodox effectual entrepreneurs to 
be more useful. It is beneficial for the entrepre-
neurship ecosystem to review the stereotyped 
rules previously determined by its stakeholders 
and to be open to changes and flexibility. Many 
changes that can be made, such as, facilitating 
the admission requirements for the programs, 
expanding the industry verticals determined for 
investments, liberalizing the formats of appli-
cation files, and personalizing the incentives to 
be provided, will enable effectual entrepreneurs 
to easily enter the playground. Paving the way 
for diversity in the entrepreneurship ecosystem 
will make it much easier for projects with high 
potential to turn into successful enterprises.

SONUÇ: YENI NORMALDE ETKISEL 
GIRIŞIMCILERE DE ALAN AÇILMALI
Covid-19’un ortaya çıkardığı en önemli sorun, 
köklü değişimlerden kaynaklanan belirsizlikler. 
İş yaşamı, ofis kültürü, yaşam tarzları, seyahat 
ve tatil tercihleri, sağlığa verilen önem vb. bir-
çok konudaki köklü değişimler girişimcilerin 
karşısına bir sürü belirsizliği çıkardı. Bu belir-
sizlik de başarısını planlamaya ve kurumsal 
süreçlere bina eden nedensel girişimcileri zora 
sokarken, değişken şartlara çok hızlı adapte 
olabilen ve yeni pazarlar ve işbirlikleri keşfet-
mede oldukça yetenekli olan etkisel girişimci-
lerin de önünü açtı. 

Girişimcilik ekosisteminde -girişimcilerin 
dışında kalan- etkili ve belirleyici rollere sahip 
kişilerin önemli bir çoğunluğunun geçmişi, gi-
rişimciliğe değil kurumsal çalışma hayatına da-
yanıyor. Muhtemelen bu yüzden de, nedensel 
mantıktaki girişimcilerle daha kolay ve yakın 
ilişki geliştirdiler ve onlara daha fazla fırsatlar 
tanıdılar.

Fakat yeni normal büyük belirsizliklerle be-
raber büyük fırsatları da getiriyor olabilir. Bu 
sebeple alışılmışın dışında hareket eden etkisel 
girişimcilerden daha fazla yararlanılmaya ih-
tiyaç var. Bunun için de öncelikle girişimcilik 
ekosisteminin paydaşlarının daha önceden 
belirlediği kalıplaşmış kurallarını gözden ge-
çirmesinde ve bunları esnetmeye açık olma-
sında fayda var. Programlara kabul şartlarının 
kolaylaştırılmasından, yatırım için belirlenmiş 
sektör dikeylerinin genişletilmesine, başvuru 
dosyalarının formatlarının özgürleştirilmesin-
den,  sağlanacak teşviklerin kişiselleştirmesine 
kadar yapılabilecek birçok değişiklik etkisel gi-
rişimcilerin de kolaylıkla oyun alanına girebil-
mesini sağlayabilecek. Böylelikle girişimcilik 
ekosisteminde çeşitliliğin önü açılarak yüksek 
potansiyel taşıyan projelerin başarılı birer giri-
şime dönüşmesi çok daha kolaylaşacaktır.

YENI NORMAL BÜYÜK BELIRSIZLIKLERLE BERABER BÜYÜK 
FIRSATLARI DA GETIRIYOR. BU SEBEPLE ALIŞILMIŞIN DIŞINDA 
HAREKET EDEN ETKISEL GIRIŞIMCILERDEN DAHA FAZLA 
YARARLANILMAYA IHTIYAÇ VAR. 
THE NEW NORMAL BRINGS GREAT OPPORTUNITIES WITH GREAT UNCERTAINTIES. IT’S 
THEREFORE ACTING OUT OF THE ORDINARY AND THERE IS A NEED TO MAKE MORE USE OF 
ENTREPRENEURS.
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Technology Is Giving Us Back The Familial and 
Social Bonds It Took From Years Ago
COUNTRIES HAVE BECOME LARGE VILLAGES WHERE PEOPLE COOPERATE AND ACT WITH 
SOLIDARITY. ALL THANKS TO DIGITALIZATION.

DR. ANIL SAVAŞ KILIÇ 
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ~ ISTINYE UNIVERSITY FACULTY MEMBER
WHY SO SERIOUS DANIŞMANLIK KURUCU ORTAĞI 
WHY SO SERIOUS CONSULTING CO-FOUNDER

Teknoloji, Yıllar Önce Aldığı Ailevi ve 
Toplumsal Bağları Bize Geri Veriyor
ÜLKELER, INSANLARI BIRBIRIYLE DAYANIŞAN, IMECE YAPAN BÜYÜK 
KÖYLERE DÖNÜŞTÜ. HEPSI DE DIJITALLEŞME SAYESINDE. 

Endüstri Devrimi’nden önce, bireyin 
tüm sosyal güvence sistemi, aynı 
çatı altında yaşadığı ailesi ve yakın 
çevresiydi. Ailesi kişi hastalandığın-

da ona bakar, evlenmek istediğinde eş bulur, 
evlendiğinde ev kurması için destek verir, iş 
kurmak istediğinde maddi imkân sağlar, başka 
bir kişiyle husumeti olduğunda çözmek için 
devreye girerdi. En nihayetinde kişi yaşlandı-
ğında çocukları onun güvencesi olurdu. Aile, 
komşular ve yakın çevre acil durumlarda im-
dada koşardı. 

Günümüzün modern toplumlarında ise kişi 
hastalandığında sigorta sistemi ve hastaneler, 
evlenmek istediğinde mevcut sosyal ortamı, ev 
sahibi olmak istediğinde banka kredileri, iş kur-
mak istediğinde devlet destekleri veya banka 
kredileri, bir başka kişiyle ihtilafa düştüğün-
de adalet sistemi, yaşlandığında ise emeklilik 
sigortası devreye giriyor. Yani kişi daha önce 
ailesi ve yakın çevresinden aldığı “hizmetle-
ri”, zamanla devletten ve piyasalardan almaya 
başladı.

FIZIKSEL OLARAK KOPMAMIZ, 
ZIHINSEL OLARAK KOPTUĞUMUZ 
ANLAMINA GELMIYOR
Türkiye’de aile bağları batı toplumlarına göre 
daha sıkı olsa da ülkemiz de modernleşmeden 
nasibini aldı. Zihnimizde kopuk olmayan aile 
bağlarımız, fiziksel olarak kopmaya başladı. 
Aileler tek bir çatı altında 3-4 kuşak bir arada 
yaşayamaz hale geldi. Mahalle, köy, kasaba gibi 

BEFORE THE INDUSTRIAL REVOLUTION, the en-
tire social security system of the individual was the 
family and other individuals, where they lived to-
gether under the same roof. The family would take 
care of the person when he was ill, find a wife when 
he wanted to get married, provide support to estab-
lish a house when he got married, provide financial 
support when he wanted to start a business, and 
mediate when he had conflict with someone else. 
Finally, when a person gets old, his children would 
be his security. In an emergency, family and im-
mediate neighborhood would come to the rescue.

In today’s modern societies, the insurance sys-
tem and hospitals come into play when a person 
gets sick, the current social environment when 
they want to get married, bank loans when they 
want to own a house, government supports or bank 
loans when they want to start a business, the justice 
system when they come into conflict with another 
person, and retirement insurance when they get 
old. In other words, the person has started to rece-
ive the “services” he had previously received from 
his family and close circle from the government 
and institutions. 

JUST BECAUSE WE ARE PHYSICALLY 
DISCONNECTED DOESN’T MEAN WE ARE 
MENTALLY DISCONNECTED
Although family bonds in Turkey are tighter than 
in western societies, our country has also received 
its share of modernization. Our family bonds, whi-
ch were tight in our minds, began to break phy-
sically. Families of 3-4 generations have become 
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kendilerine destek olan küçük toplulukların-
dan ayrılıp şehirlere taşındılar. Çekirdek aile, 
bireyselleşme, birey olma ve hatta piyasaların 
gelişimiyle birlikte “tüketici olma” ön plana 
çıktı.

Öte yandan yakınlarımızla beraber olma 
ihtiyacımız hiçbir yere gitmedi. Bebeklikte 
anneyle olan bağ ile başlayan, sonrasında 
diğer aile bireyleri ve arkadaş çevresini de 
kapsayarak biçim değiştiren “yakın bağlara” 
duyduğumuz ihtiyacın giderilememesi veya 
kısmen giderilmesi, çoğumuzu mutsuz insan-
lara dönüştürdü. 

Ancak biz hala yaşlı ebeveynlerimizin sağlık 
durumunu takip etmek, yakınlarımızın çocuk-
ları büyürken onlardan uzak kalmamak, ihtiyacı 
olana yardım etmek, ihtiyacımız olduğunda da 
yardım almak istiyoruz. Kısaca, sevdiklerimizle 
yakın kalmak ve yaşam desteği olan, dayanışan 
bir insan topluluğunun içinde yaşamak istiyo-
ruz. Çünkü fiziksel dünyada karşılığı olmasa da 
içimizde “aynı çatı altında” ve “aynı toplulukta” 
yaşama ihtiyacı devam ediyor.

DIJITALLEŞME DE BURADA  
DEVREYE GIRIYOR
Hiç dikkat ettiniz mi? İnsanlar artan bir şe-
kilde dayanışmaya başladı. ve bunun sebebi 
eskiden duyarsız olmamız ve şimdi daha iyi 
insanlara dönüşmüş olmamız değil. Dijital 
teknolojiler insanlığımızı akabileceği bir 
mecraya dönüştü. ve pandemi bunu oldukça 
hızlandırdı.

unable to live together under the same roof. They 
left their small communities that provided them 
with life support and moved to cities. With the 
development of the nuclear family, the individu-
al, and the “consumer” came to the fore with the 
growth of the markets. On the other hand, our need 
to be close to our family never ceased. The dissa-
tisfaction or partial satisfaction with how we meet 
our need for “close bonds”, which begins with our 
bond with our mother at birth and then changes 
shape by expanding to other family members and 
circle of friends, has turned most of us into unhap-
py people.

However, we still want to follow the health sta-
tus of our elderly parents, not stay away from the 
children of our relatives while they are growing up, 
help those in need, and get help from people who 
surround us when we need it. In short, we want to 
be close to our loved ones and be part of a life-sup-
porting, solidary community of people. Because, 
although it is not met by the physical world, the 
need to live “under the same roof” and “in the 
same community” continues.

AND DIGITALIZATION COMES INTO  
PLAY HERE
Have you ever noticed that people are increasing-
ly acting with solidarity? And it’s not because we 
used to be insensitive in the past and now we’ve 
become better people. Digital technologies have 
turned into a channel through which our humanity 
can flow. And the pandemic has accelerated that 
considerably.
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Sosyal medya sayesinde birbirinden haber-
dar olan büyük bir kasaba gibi olduk. Nerede 
kimin ne yardıma ihtiyacı olduğunu duyabili-
yor, dijital yardım platformları sayesinde ihti-
yacı olana kolayca ulaşabiliyoruz. ve bunu çok 
kısa zamanlarda çok büyük insan gruplarıyla 
yapabiliyoruz. 

Bunun en son olarak yaşadığımız yangın 
felaketinde gördük. İnsanlar sosyal medyayı 
orman yangınlarını söndürme dayanışma ve 
koordinasyonu mecrasına dönüştürdü. Top-
lum, devlete ve özel sektöre verdiği görevlerin 
bir kısmını dijital teknolojiler sayesinde üstüne 
almaya başladı. Dijitalleşme, büyük ölçekli bir 
katılımcılık sağladı. 

ŞEHIRLERIN VE DEVLETLERIN 
DIJITALLEŞMEYI, KATILIMCILIĞI 
ARTIRMAK IÇIN KULLANMASI 
GEREKIYOR
Şehirlerin ve devletlerin dijitalleşme vizyon-
larının katılımcılığın üstüne kurulmasının za-
manı geldi de geçiyor. Nüfus artıyor, ihtiyaçlar 
çoğalıyor ve ülke / şehir yönetimleri için bunları 
karşılamak her geçen gün zorlaşıyor. Bu sebeple 
yönetimlerin dijitalleşmeyi kullanarak katılım-
cılığı kolaylaştıran ve koordine eden bir role bü-
rünmesi gerekiyor. 

Örneğin, vatandaşlar orman yangılarının çık-
tığı noktaları tespit edip paylaşabiliyor. Yangın 
söndürmenin bir kısmını gönüllü STK’lar, vatan-
daşlar, -stüdyo ışıkları altında görmeye alıştığı-
mız sanatçılar da dahil olmak üzere- günlerce 
uyumadan yapabiliyor.

Kamu yönetimlerine de kendi söndürme 
ekiplerini sahaya sürmenin yanında STK’ları 
ve vatandaşları dijital teknolojilerle koordine 
etmek ve gerekli altyapıyı (uçak, helikopter, it-
faiye, vb.) sağlamak düşüyor.

Kamu yönetimleri  katıl ımcılığı  des- 
teklediğinde; 

• Üzerlerindeki yükün bir kısmını vatandaşla-
ra transfer edebilecek ve altyapı / güvenlik / 
sağlık vb. işlere odaklanabilecek,

• Yeni bir ekonomi / istihdam yaratabilecek,
• Ülke insanlarını bir arada tutacak önemli 

bir faktör olan dayanışmayı güçlendirmiş 
olacak. 
Eğer bunları yapmazsa, toplumun filli 

durumda zaten geldiği noktanın gerisin-
de kalacak ve varlıkları sorgulanır hale 
gelecektir.

Thanks to social media, we have become like 
a big town that is aware of each other’s situation. 
Thanks to digital assistance platforms, we can hear 
where and who needs what kind of help, and we can 
easily reach those in need. And we can do it in very 
large groups of people in very short times. 

 “Askıda Ekmek (Bread on a Hanger)” in Turkey 
was a very good example of this. Platforms such as 
“İhtiyaç Haritası (Needs Map)” and “Ahbap (Pal)” 
are also in great demand. On the one hand, peop-
le turned Instagram and Twitter into a forest fire 
fighting solidarity and coordination app.

In other words, the society has begun to take 
back some of the duties it has delegated to the sta-
te and the private sector years ago by using digital 
technologies. Digitalization has enabled large-scale 
participation.

PUBLIC ADMINISTRATIONS SHOULD 
UTILIZE DIGITALIZATION TO INCREASE 
CITIZEN PARTICIPATION
It is time for cities and states to build their digitali-
zation visions on participation. The population is 
growing, the needs are increasing, and it is beco-
ming more and more difficult for the country / city 
governments to meet them. For this reason, gover-
nments need to take on a role that facilitates and 
coordinates participation by using digitalization.

For example, citizens can identify and share the 
spots where forest fires occur. Volunteer NGOs, ci-
tizens, including the artists we are used to seeing 
under spotlights, participate in extinguishing fires 
without sleeping for days.

Volunteer NGOs and citizens can also do some 
part of the fire extinguishing. It is the responsibility 
of public administrations to support and coordina-
te NGOs and citizens and to provide the necessary 
infrastructure (planes, helicopters, fire services, 
etc.) as well as putting their own extinguishing te-
ams on the field. 

When public governments support participation;
• It can transfer some of the burden onto the 

citizens and will be able to focus to provide 
infrastructure / security / health etc.

• It will be able to create a new economy / 
employment.

• It will strengthen the solidarity, which is an 
important factor that will keep the people of 
a country together. 

Otherwise, they will fall behind the point where 
society has already arrived in the current state and 
their existence will be questioned.
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Evolution of Innovation-2

Konuşulan dil toplumların aidiyet un-
surudur.  Oysa biz dünyanın on büyük 
dili arasında yer alan güzel Türkçe-
mizi, maalesef zenginleştirme adına 

tahrip ederek yeni nesillere sevdirememenin 
üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkçeden uzaklaştıkça, 
aidiyet kavramından da uzaklaştığımız gerçe-
ğini artık idrak etmemiz gerekiyor. Yabancı dili 
yeterince konuşamayanlar özellikle Türkçemize 
yabancı kelimeleri gömerek hibrit bir dili tercih 
ediyor. İnsan kaynağı yönetenlerin organizas-
yonlarda Türkçenin koruyucuları olması gerekir-
ken, muhasebe bölümüne alınacak personel için 
‘inovatif yetenekli’lik araması düşündürücü bir 
durumdur. Muhasebenin inovatif bir yanı olabi-
lir mi? Bu bilinçsizliğin giderek ürkütücü boyuta 
ulaştığına üzülerek şahit olmaktayız. 

LANGUAGE IS THE BELONGING element of 
societies. However, by destroying it in the name 
of enrichment, our beautiful language Turkish, 
which is one of the ten great languages of the 
world, we are sad that we cannot endear to new 
generations. We need to realize the fact that we 
move away from the sense of belonging concept 
as we move away from Turkish. People who can-
not speak a foreign language adequately prefer 
a hybrid language, especially by embedding for-
eign words in our Turkish language. While hu-
man resource managers should be the guardians 
of Turkish,  the search for “innovative talent” for 
personnel to be recruited to the accounting de-
partment is a paradox. Can accounting have an 
innovative side? We are saddened to witness that 
this unconsciousness is increasingly terrifying.

INNOVATION IS OFTEN UNDERSTOOD AS INNOVATING, CHANGING, CREATING MORE 
EFFICIENT PROCESSES, PRODUCTS OR WAYS. THE BASIC PRINCIPLE OF SUSTAINABLE 
MANAGEMENT; IS TO ENTER THE MARKET WITH INNOVATIVE SOLUTIONS. TODAY, THE KEY 
TO SUSTAINABLE COMPETITION IS TECHNOPARKS. TECHNOPARKS STAND OUT AS THE 
ECO-SYSTEM AND CRADLE OF ALL KINDS OF INNOVATIVE R&D ACTIVITIES.

Yenilikçiliğin 
Evrimi-2

İNOVASYON GENELLİKLE YENİLEŞTİRMEK, DEĞİŞTİRMEK, DAHA VERİMLİ 
SÜREÇLER, ÜRÜNLER VEYA YOLLAR BULMAK OLARAK ANLAŞILIR. 
SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİN TEMEL İLKESİ; YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER İLE 
PAZARA GİRMEKTİR. GÜNÜMÜZDE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABETİN ANAHTARI 
İSE TEKNOPARKLARDIR. TEKNOPARKLAR, YENİLİK AMAÇLI HER TÜRLÜ AR-GE 
FAALİYETLERİNİN EKO-SİSTEMİ VE BEŞİĞİ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR.

PROF. DR. METİN YEREBAKAN
TEKNOPARK İSTANBUL YÖNETİM KURULU BAŞKANI
TEKNOPARK İSTANBUL CHAIRMAN OF THE BOARD
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Hibrit dili seçenler, yabancılar bizi daha ko-
lay anlıyor argümanını savunuyor. Ne var ki bi-
zim yabancıları daha iyi anlamamız için kendi 
dillerini öğrenmemiz gerekiyor.  ‘Yenilik’ söz-
cüğü Türkçemize ‘innovation’  olarak girmiştir. 
Ancak bu sözcüğü de yerinde kullananın çok 
az olduğu söylenebilir. Yine Türkçemize giren 
‘innovative’ yenilikçi ve yenilikçilik  ‘innovati-
veness’ sözcükleri de hibritleşen dilimizin yeni 
kelimeleridir. Bu kelimelerin pekâlâ güzel Türk-
çemizde karşılıkları vardır. Innovation sözcü-
ğünün anlamı; tüketici istek ve beklentilerini 
mevcut çözümlerden farklı ve yeni bir fikirle, 
sınırları dışına çıkartarak fayda sağlayıcı yeni 
bir kullanıma kavuşturup sürdürülebilir rekabet 
avantajına ulaşmak şeklinde tanımlayabiliriz. 
İnovasyon genellikle yenileştirmek, değiştir-
mek veya daha verimli süreçler, ürünler veya 
yollar bulmak olarak anlaşılır. Sürdürülebilir 
yönetimin temel ilkesi; yenilikçi çözümler ile 
pazara girmektir. Pazar; rakipler ile müşteri-
lerin etkileşim alanı olup, bu alanda tercihler;  
ayrışık, sürpriz nitelikli ilgi çekici teknolojile-
re yönelmekte. Pazar egemenliğinin iki temel 
dinamiğinden biri rakiplere sürpriz yapmak 
diğeri de müşterilerin ifade edilemeyen bek-
lentilerini karşılamaktır. Organizasyonlarda bu 

Those who choose the hybrid language argue 
that, foreigners understand us more easily. Howe-
ver, in order to understand foreigners better, we 
need to learn their own language. The word in-
novation has entered our Turkish language as 
“inovasyon”. However, it can be said that very 
few people use this word appropriately. Again, 
“inovatif” innovative and innovativeness “ino-
vatif” words that enter our Turkish are also new 
words of our hybrid language. Of course, these 
words have their real Turkish equivalents in our 
beautiful language. We can define the word in-
novation; Achieving a sustainable competitive 
advantage by accepting consumer demands and 
expectations as new solution ideas different from 
the existing ones and by carrying them beyond 
their boundaries and reaching new and useful 
usage methods. Innovation is often understood 
as renewing, changing, or creating more efficient 
processes, products, or ways. The basic principle 
of sustainable management is to enter the mar-
ket with innovative solutions. Market is the area 
of interaction with competitors and customers, 
and preferences in this area tends to interesting 
technologies that differentiate and surprise. One 
of the two main dynamics of market dominance 
is to surprise competitors and meet customers’ 
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iki yeteneğin varlığı sürdürülebilirliğin temel 
gereğidir. Günümüzde sürdürülebilir rekabetin 
anahtarı ise teknoparklardır.

TEKNOPARKLAR
Yeniliklere giden yol; geleceği görmeyi, farklı 
düşünmeyi, derinlemesine bakmayı ve sonuca 
odaklanmayı gerektiriyor. Sabırla, daha önce 
yapılmamış iş fikrini sosyal ve ekonomik değe-
re sahip istek ve beklentilere uygun bir sonuca 
taşımaktır. Yenilikler yolculuğunun temel ge-
rekleri; bağlantılı eko-sistem, değer katıcı kay-
naklara yakınlık, işbirliği, bağ kurma   olanakları 
ve sanayi kuruluşlarına yakınlık gibi faktörler-
dir. Yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi, 
kolaylaştırılması, daha hızlı sonuca götürecek 
çözümlerin emre amade kılınması amacı ile 
teknoparklar doğmuştur. Teknoparklar yenilik 
amaçlı her türlü Ar&Ge faaliyetlerinin eko-sis-
temi ve beşiğidir. 

Silikon Vadisi’nin başarı hikayesi, yenilikçilik 
faaliyetlerine yönelik paradigmaları değiştir-
miş, teknoparkları yeniliklerin temel enstrü-
manı haline getirmiştir. 1950’lerde Stanford 
Üniversitesi’nin Bilim Parkı adı ile faaliyete 
başlayan Ar-Ge merkezini, 1960’larda Fransa’da 
Sophia Antipolis’in ve 1970’lerde de Japonya’da 

inexpressible expectations. The existence of the-
se two capabilities in enterprises is a fundamental 
requirement of sustainability. Today, the key to 
sustainable competition is Technoparks.

TECHNOPARKS
The path to innovation requires foresight, thin-
king differently, looking in depth and focusing 
on the result. Patiently, to bring the business 
idea that has not been done before to a result 
in accordance with the wishes and expectati-
ons that have social and economic value. The 
basis of the innovation journey are eco-system, 
proximity to value-adding resources, cooperati-
on, connection opportunities and proximity to 
industrial organizations. Teknoparks were born 
with the aim of supporting and facilitating in-
novation activities and making solutions that 
will lead to faster results. Technoparks are an 
eco-system and the home of all kinds of R&D 
activities for innovation purposes.

The success story of Silicon Valley has chan-
ged paradigms for innovation activities and made 
technoparks the main instrument of innovation. 
In the 1950s, Stanford University’s R&D center 
began operating under the name of “Science 
Park”, was followed by the establishment of 
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Tsukuba Science City‘nin kuruluşu takip etmiş-
tir. Bu üç teknopark ile tüm dünyaya Ar-Ge ve 
yenilikçilik meşalesi yakılmıştır. Halen 75 ka-
darı ülkemizde olmak üzere dünyamızda binin 
üzerinde teknopark faaliyet halinde. Sadece 
Çin’nin Zhangjiang Eyaletinde 19’u kuluçka 
merkezli olmak üzere 70 kadar araştırma mer-
kezi mevcut olup buna yabancıların işlettiği 
149 Ar-Ge merkezi de ilave edildiğinde yeni-
likçiliğin yeni bir sektöre dönüştüğü kolaylıkla 
söylenebilir. 

Teknoparklar ülke ekonomisinin daha reka-
betçi, daha üretken ve daha kararlı kılan kritik 
alt yapılardır. Teknoparklar, bir iş fikrinden 
yenilikçi bir teknolojiye ve beklentilere uygun 
bir ürüne yolculuğun adresi olmuştur. Bir iş fik-
rinin uygun ortamda kuluçkalanarak teknoloji 
çekirdeğine ve bu çekirdeğin de bir teknoloji fi-
lizine dönüştürülmesi, filizlenen teknolojinin 
bebek büyütür gibi büyütülüp rekabet edebilir 
boyuta ulaştırılabilmesi için ölüm vadisinden 
başarılı geçiş yapması gerekmekte.  Teknopark-
lar 1950’lerden günümüze kadar dört nesillik bir 
evrimleşme süreci geçirmiştir. 

TEKNOPARKLARIN EVRIMI
Türkiye’de ise Teknokent kurma çalışmala-
rı KOSGEB - üniversiteler arasında kurulan 
işbirliği modeli ile 1980’li yıllarda TEKMER 
çatısı altında şekillenmeye başladı. Bu süreç 
2001 yılında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
(TGB) Kanunu yürürlüğe girene kadar devam 
etti. TGB Yasası, teknoparkların üniversiteler 
tarafından kurulmasını teşvik etmiştir. Halen 
mevcut teknoloji geliştirme bölgelerinin büyük 
bölümü Silikon Vadisi modeli gibi üniversite 
odaklı teknoparklardan oluşmaktadır. Ancak 

“Sophia Antipolis” in France in the 1960s and 
“Tsukuba Science City” in Japan in the 1970s. 
With these three technoparks, the R&D and in-
novation torch has been lit all over the world. 
Currently, more than a thousand technoparks 
are operating in the world, including about 75 of 
them in our country. In Zhangjiang Province of 
China alone, there are about 70 research centers, 
19 of which have incubation centers, and with the 
addition of 149 other R&D centers operated by 
foreigners, it can be easily said that innovation 
has turned into a new industry. Technoparks are 
critical infrastructures that make the country’s 
economy more competitive, more productive and 
more stable. Technoparks have been the correct 
address of the journey from a business idea to an 
innovative technology and a product that meets 
expectations. Like raising a child, a business idea 
must be incubated in a suitable environment and 
turned into a technology core, and that core must 
be turned into a technology sprout, and eventu-
ally the sprout must pass through the valley of 
death to succeed in the competition. From the 
1950s to the present, Technoparks have passed 
from four-generation evolutionary process. 

EVOLUTION OF TECHNOPARKS
In Turkey, the work of establishing a Techno-
park began under the roof of TEKMER in the 
1980s with the model of cooperation established 
between KOSGEB and universities. This process 
continued until the enactment of the Techno-
logy Development Zones (TGB) law in 2001. The 
TGB Law encouraged the establishment of tech-
noparks by universities. Currently, most of the 
existing technology development zones consist 
of University-oriented technoparks, such as the 
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ilerleyen süreçte üniversitelere ilaveten or-
ganize sanayi bölgeleri ile illerde bulunan 
kamu ve sanayi kurum ve kuruluşları da tek-
nopark yapısına katılmışlar ve böylece ikinci 
nesil teknoparkların kamu-üniversite-sanayi 
iş birlikteliği ile şekillenen üçlü helix modeli 
doğmuştur. 

Teknoparklar kamu, sanayi ve üniversite-
lerin iş birliği ile yenilik ve Ar-Ge faaliyetle-
rini ticarileştiren hibrit yapılardır. Ülkemizde 
kurulan teknoparklarda yaşanan en önemli 
sorun üniversitelerin yönetimde egemen 
olmasından kaynaklıdır. Üniversiteler tara-
fından kurulan teknoparklarda yönetim ku-
rulları, rektör ve akademisyenlerin ağırlıklı 
şekilde temsil edilmesi, ticarileşme sürecini 
olumsuz etkilemiştir. T.C. Cumburbaşkanlığı 
Savunma Sanayii Başkanlığı ile İstanbul Ti-
caret Odası’nın ortaklaşa kurduğu Teknopark 
İstanbul A.Ş. ise bir istisna olup, dengeli bir 
üniversite-sanayi ortaklığına sahiptir. Tek-
nopark İstanbul A.Ş. dünyamızda gelişen 
Üçüncü Nesil Teknopark konseptinin ön-
cüsü konumundadır. Üniversite-Sanayi ve 
Kamu arasında gelişen üçlü helix yapısının 
da zaman içinde yetersiz kaldığı gözlenmiş 
dördüncü nesil teknoparklara geçiş süreci 
başlamıştır. Yakın gelecekte teknoparkların 
üniversite kampüslerinden, kent merkezle-
rine doğru yayılacağı kanaati hâkimdir. Tür-
kiye’de teknoparkların üniversitelerin içinde 
yer alması, kampüslerin genelde şehir dışında 
olması, giriş, çıkış izolasyonu, Ar-Ge şirketleri 
ile girişimciler arasında beklenen diyaloğu 
ve iş birlikteliklerini olumsuz etkilemekte-
dir. Yenilikçi iş gücünün yaşama, çalışma, 
öğrenme ve eğlenme alanlarını ile birliktelik 
arzusu izole alanlardan kent merkezlerine 
doğru eğilimi arttırmış, kentlerde yenilikçilik 
hareketleri başlamıştır. Teknopark yapısına; 
kamu, üniversite, sanayi ve toplumun ilave-
si ile yönetişim sistemi dörtlü helix yapısına 
dönüşmüştür. Teknopark İstanbul A.Ş. bu 
yapıya doğru ilerlemektedir. 

Teknoparklar bilgi ekonomisinin temel 
taşlarıdır. Sürdürülebilir kalkınmada ve reka-
bet yeteneğinin geliştirilmesinde teknopark-
ların rolü çok büyüktür. Teknoparklar ülkele-
rin yüksek teknoloji yoğunluk alanları olup, 
sürekli olarak yeni tipolojilere evrilmektedir. 
Yüksek teknoloji yoğunluk alanları tipolojisi; 
ileri teknoloji kentleri, kent benzeri teknoloji 

Silicon Valley model. Later in the process in ad-
dition to universities, organized industrial zones 
and public and industrial institutions in cities 
also joined to the structure and thus the second 
generation Technoparks was born by triple helix 
model with public-university-industry engage-
ment. Technoparks are hybrid structures that 
commercialize innovation and R&D activities 
with the cooperation of the public, industry and 
universities. The most important problem expe-
rienced in technoparks established in our country 
was the dominance of universities in manage-
ment. The dominant representation of boards 
of executives, rectors and academics in techno-
parks established by universities has negatively 
affected the commercialization process. Tekno-
park Istanbul A.Ş, co-founded by the Ministry of 
Defense Industry and the Istanbul Chamber of 
Commerce is an exception and has a balanced 
University-Industry partnership. Teknopark İs-
tanbul A.Ş  is the pioneer of the 3rd Generation 
Technopark concept developing in our world. 

It was observed that the triple helix structure 
developed between university-industry and pub-
lic was insufficient over time and the transition 
process to fourth generation technoparks began. 
It is believed that in the near future, technoparks 
will spread from university campuses to city cen-
ters. In Turkey, technoparks are located inside 
universities, campuses are usually outside the 
city, isolation of entry and exit negatively affects 
the expected dialogue and business associations 
between R&D companies and entrepreneurs. The 
desire of the innovative workforce to be together 
with living, working, learning and entertainment 
areas has increased the trend from isolated areas 
to city centers and innovation movements have 
started in cities. With the addition of public, uni-
versity, industry and society to the Technopark 
structure, the management system has become 
a quadruple helix structure. Teknopark Istanbul 
A.Ş is moving towards this structure. 

Technoparks are the cornerstones of the 
knowledge economy. Technoparks have a great 
role in sustainable development and improving 
competitiveness. Technoparks are high-tech 
areas of countries and are constantly evolving 
into new typologies. The typology of high-tech 
density areas creates a wide spectrum with hi-
gh-tech cities, city-like technology development 
zones, science and technology parks, high-te-
ch neighborhoods, satellite and micro-sized 
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geliştirme bölgeleri, bilim ve teknoloji parkları, 
ileri teknoloji mahalleleri, uydu ve mikro boyutlu  
kuluçka merkezleri ile  geniş bir yelpaze oluş-
turmaktadır. Akıllı kentlerde gelişen yenilikçilik 
mahalleleri zaman içinde teknoloji kentlerine 
evrildiği, teknoloji kentlerinin de zaman içinde 
teknoloji devletlerine doğru evrileceği açıktır. Bu 
konuda en şanslı ülke İsrail olup, büyük yetenek 
havuzu, yeterli sermayesi ve mükemmel kuluçka 
alt yapıları ile bütünleştirilmekte, yenilikçi faa-
liyetler fikirden pazara ulaştırılmaktadır. Benja-
min Netenyahu’nun ‘Israel is a start-up nation‘ 
ifadesi bunu gayet net olarak açıklamaktadır. 
Kaynak yetersizliği ise Ar-Ge faaliyetleri için en 
büyük engeldir. Yenilikçilik yolculuğunun ölüm 
vadisinden başarı ile geçebilmesi için girişim-
cilerin; zaman, kaynak ve mekânsal sorunları 
çözümlenmelidir. 

Girişimcilerin fikirden ürüne yolculuğunda 
insan kaynağı, finansal kaynaklar ve alt yapı 
olmak üzere üç kritik kaynağa ihtiyaç duyul-
maktadır. Teknoparklar; bilgi, insan kaynağı, 
finansal kaynaklar ve mekânsal ihtiyaçları kar-
şılar. Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu eğitim-
leri temin ederek bilgi ve beceri kazandırma 
desteği sağlar. Teknopark İstanbul, girişimciler 
için hayati önem taşıyan finansmana erişimi 
kolaylaştırmak için girişim sermayesi fonu 
kurarak önemli bir ihtiyaca çözüm getirmiş-
tir. Teknoparklar, yeniliklerin geliştirildiği 
ve bilginin yayıldığı katalitik ortamlardır. Bir 
başka ifade ile teknoparklar birer bilgi yönetim 
merkezleridir. Bilginin yönetilmesinde aşağı-
daki süreç adımları izlenir. Bilgi tanımlama 
ve belirleme, bilgi üretme ve temini, bilgi for-
matlama ve depolama, bilgi bölüşme ve bilgi 
uygulama.Teknopark hizmetleri bir tür bilgi 
yönetim hizmetleri olup, kendine özgün bir 
yönetim sistemi vardır.

Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu önemli 
hususlardan biri de mekânsal ihtiyaçların 
karşılanmasıdır. Ölüm vadisine düşmeden 
geçebilmenin en kritik unsurlarından biri 
mekânsal ihtiyaçların karşılanmasıdır. Tek-
nopark İstanbul A.Ş. kuruluş yeri itibarı ile 
sadece Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı 
teknoparkları arasında müstesna bir konuma 
sahiptir. Ar-Ge kuruluşlarının ofis ihtiyaçla-
rı karşılanırken, tasarımların doğrulanması 
için gerekli olan prototiplerin üretilmesine 
de katkı sağlanması çok önemlidir. Ofis me-
kanlarının Ar-Ge amaçlı tahsisi teknoparklar 

incubation centers. It is clear that the innovati-
on neighborhoods that have developed in smart 
cities have evolved into technology cities over 
time, and technology cities will evolve into te-
chnology states in time. The luckiest country in 
this regard is Israel, which integrates its large 
talent pool and sufficient capital with excellent 
incubation infrastructure; innovative activities 
are delivered from the idea to the market. Ben-
jamin Netanyahu’s statement ‘Israel is a start-up 
nation’ explains this very clearly.

Lack of resources is the biggest obstacle for 
R&D activities. In order for the innovation jour-
ney to successfully pass through the valley of 
death, time, resource and spatial problems of 
the entrepreneurs should be resolved. 

Through the journey of entrepreneurs from 
idea to product, three critical resources are 
needed; human resources, financial resources 
and infrastructure. Technoparks provide infor-
mation, human resources, financial resources 
and spatial needs. They provide support for 
gaining knowledge and skills by providing the 
training that entrepreneurs need. Teknopark 
Istanbul has brought a solution to an important 
need by establishing a venture capital fund to 
facilitate access to financing, which is vital for 
entrepreneurs.

Technoparks are catalytic environments whe-
re innovations are developed and information is 
disseminated. In other words, technoparks are 
information management centers. These steps 
are followed in managing information:

Identification and classification of knowledge, 
generating and supplying knowledge, formatting 
and storing knowledge, sharing knowledge, app-
lying knowledge.

Technopark services are a kind of knowledge 
management services and have a unique mana-
gement system. 

One of the important factors needed for ent-
repreneurs in order to pass through the valley 
of death without falling is meeting the spatial 
needs. With its place of establishment, Tekno-
park Istanbul A.Ş. has an exceptional position 
not only among Turkey’s but also among the 
world’s leading technoparks. It is very impor-
tant to contribute to the production of prototypes 
necessary for the verification of designs while 
meeting the office needs of R&D institutions. 
The allocation of office spaces for R&D purpo-
ses is a routine process for Technoparks, but the 
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integration of designed and prototyped produ-
cts with industrial zones for mass production, 
and land allocations in suitable conditions fill 
an important deficiency. Teknopark Istanbul 
responds to this need as well as the field needs 
of the R&D companies operating in its campus 
for mass production. 

The basic elements of the innovation eco-sys-
tem formed in technoparks consist of funda-
mental needs of the ecosystem, such as; incenti-
ves and awards, innovation structures formed in 
universities, innovative initiatives developed in 
the industrial sector, organizational autonomy 
and flexibility, original management system, 
venture capital supports, IP protection and 
maintenance supports, WEB and ICT solutions. 
Technoparks should aim to contribute to R&D 
activities from all disciplines and to give directi-
on to cooperation and radical change. Success in 
innovation-oriented R&D activities depends on 
knowledge, experience and resources. For this 
purpose, technoparks serve entrepreneurs and 
R&D companies by organizing discussion pa-
nels, open sessions, seminars, conferences, bra-
instorming, sharing of new ideas and thoughts, 
and all kinds of innovation-oriented platforms. 
The effectiveness of technoparks depends on the 
operating system they implement. In this con-
text, the operating system of Teknopark Istanbul 
has been updated and its scope has been expan-
ded, and it has been placed on a platform that 
is constantly improving with the principles of 
best management practice. For this purpose; an 
operating system that complies with the requi-
rements of the integrated management system 
has been implemented in light of the principles 
listed below. Unhindered sharing of data and in-
formation, appointing and motivating expert 
experts, establishing institutional autonomy, 
freedom, flexibility, accountability and trans-
parency, in every field; Increasing on-campus 
and off-campus interaction, participation and 
communication and improvement of planning 
and governance systems.

için rutin süreçlerdendir ancak tasarlanmış 
ve prototipi üretilerek doğrulanmış ürünle-
rin seri üretilmesi için endüstri bölgeleri ile 
entegre edilmesi, uygun koşullarda arazi tah-
sisleri önemli bir eksikliği gidermektedir. Tek-
nopark İstanbul bu ihtiyaca cevap vermekte 
ve yerleşkesinde faaliyet gösteren Ar-Ge şir-
ketlerinin seri üretim amaçlı alan ihtiyaçları 
da karşılanmaktadır. Teknoparklarda oluşan 
yenilikçilik eko-sisteminin temel unsurları; 
teşvik ve ödüller, üniversitelerde oluşan ye-
nilikçilik yapılanmaları, sanayi sektöründe 
gelişen yenilikçi girişimler, organizasyonel 
otonomi ve esneklik, özgün yönetim sistemi, 
girişim sermayesi destekleri, IP koruma ve 
sürdürme destekleri, WEB ve ICT çözümleri 
gibi eko-sistemin temel gereklerinden oluş-
maktadır. Teknoparklar Ar-Ge faaliyetlerine 
her disiplinden katkı sağlama, işbirlikçiliğe ve 
kökten değişim anlayışına uygun yön verme 
hedefini taşımalıdırlar. Yenilik odaklı Ar-Ge 
faaliyetlerinde başarı; bilgiye, deneyime ve 
kaynaklara bağlıdır. Teknoparklar bu amaç-
la; tartışma panelleri, açık oturumlar, semi-
nerler, konferanslar, beyin fırtınaları, yeni 
fikir ve düşüncelerin bölüşülmesi ile yenilik 
odaklı her türlü platformalar organize edile-
rek girişimcilere ve Ar-Ge şirketlerine hizmet 
etmektedirler. Teknoparkların etkinliği ise uy-
guladıkları işletim sistemine bağlıdır. Bu kap-
samda Teknopark İstanbul’un işletim sistemi 
güncellenerek kapsamı genişletilmiş, en iyi 
yönetim pratiği ilkeleri ile sürekli iyileşen bir 
platforma oturtulmuştur. Bu amaçla; entegre 
yönetim sistemi gereklerine uygun bir işletim 
sistemi aşağıda sıralanan ilkeler ışığında uygu-
lanmaya başlamıştır. Veri ve enformasyonun 
engelsiz bölüşülmesi, işin hakimi uzmanları-
nın atanması ve motive edilmesi, kurumsal 
otonomi, özgürlük, esnekliğin, hesap vere-
bilirliğin ve saydamlığın tesis edilmesi, her 
alanda; kampüs içi ve kampüs dışı etkileşimin, 
katılımın ve iletişimin arttırılması  ve planla-
ma ve yönetişim sistemlerinin iyileştirilmesi.

Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan’ın dijital teknolojiler üzerine kaleme aldığı  
“Yenilikçiliğin Evrimi” makalesinin 2. bölümü. 

Teknopark Istanbul Chairman of the Board Prof. Dr. Part 2 of Metin Yerebakan’s article “The Evolution of Innovation” on digital technologies.
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KEURIG’IN 
DEVLERE KARŞI 
SIHIRLI REÇETESI

SHAWN TULLY / BY SHAWN TULLY

MEŞRUBAT DEVI KAHVE KAPSÜLLERINDEN DR PEPPER’A, PANDEMIDE 
YAPAY ZEKA DESTEKLI BIR BÜYÜME STRATEJISI BENIMSEDI. ŞIMDI DE 
COKE VE PEPSI’YLE ARAYI KAPATMAK ÜZERE. 

Keurig is a Machine
FROM COFFEE PODS TO DR PEPPER, THE BEVERAGE GIANT HAS LEVERAGED 
AN A.I.-FUELED GROWTH STRATEGY DURING THE PANDEMIC. AND IT’S  CLOSING 
IN ON COKE AND PEPSI. 

A
BD’de soğuk ve sıcak içecekler yıllarca 
ayrı alanlar olarak kaldı ve her birinin 
de tartışmasız şampiyonları vardı. Co-
ca-Cola ve PepsiCo meşrubatta uzun 
süre pazarın dörtte üçünü paylaşırken, 

Starbucks kahve içilen mekan sıfatıyla hakimi-
yetini korudu. Bu üç devden hiçbiri soğuk ve 
sıcak segmentleri birleştirmeye de pek gönül-
lü olmadı. Ancak bu yıl tüketim ekonomisinin 
her kesimini etkileyen sarsıntıdan meşrubat da 
payını alırken, az bilinen Keurig Dr Pepper’ın 
pazardan aldığı pay tabiri caizse galonlarla 
ölçülüyor. 

KDP, ABD meşrubat pazarında Coke ve Pep-
si’nin yarısından daha küçük bir ölçeğe sahip. 
Buna rağmen, eve kapanan Amerikalıların ge-
çen yıla kıyasla adeta hortumlayarak içtiği eks-
tra boy kutu ve şişe içecekteki payı iki devle başa 
baş bir yarış halinde. Consumer Edge’in araştır-
masına göre, KDP 26 Temmuz’da sona eren 20 
haftalık sürede ABD’nin tüm meşrubat pazarın-
da 1,4 milyar dolarlık artıştan yüzde 34,1’lik pay 
aldı. Bu da toplam pazar payının yüzde 22,7’den 
yüzde 24’e çıkmasını sağladı. Consumer Edge 

FOR DECADES, THE WORLDS of cold and hot 
beverages in the U.S. have remained separate 
domains, each dominated by undisputed 
champions. In carbonated soft drinks, Coca-
Cola and PepsiCo have long shared almost 
three-quarters of the market, while Starbucks 
has reigned as the place to go for coffee. None 
of the three stalwarts are even lukewarm about 
combining hot and cold segments in a big way. 
But in a beverage market as roiled as every 
other part of the consumer economy is this 
year, a surprise winner—little-known Keurig 
Dr Pepper—is taking gallons of market share. 

Though KDP is less than half the size of 
Coke and Pepsi in U.S. soft drinks, it is running 
neck and neck with the two giants in the share 
of the extra cans and bottles thirsty stay-at-
home Americans are quaffing versus last year. 
In the 20-week period ended July 26, KDP has 
grabbed 34.1% of the $1.4 billion increase in 
revenue for all U.S. carbonated soft drinks, 
according to Consumer Edge. That boosted 
its overall market share from 22.7% to 24.0%. 
“KDP has done the best job of any beverage 
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KDP’nin kamyonları ürünleri doğrudan mağaza 
raflarına götürüyor; böylece ne satıldığı da ilk 

elden görülebiliyor.

KDP’s trucks deliver merchandise directly to store shelves- 
so the company can see firsthand what is selling.

analisti Brett Cooper, “KDP krizi yönetmede 
herhangi bir içecek şirketinden çok daha fazla 
başarılı oldu” diyor.

KDP, daha iki yıl önce, kahve tedarikçisi Keu-
rig Green Mountain ve gazoz üreticisi Dr Pep-
per Snapple’ın 18,7 milyar dolarlık birleşmesiyle 
oluşan yeni bir şirket olduğu için yükselişi daha 
da çarpıcı hale geliyor. Anlaşma kapsamında, 
klasik isimlerin yanı sıra hızla büyüyen yeni ge-
lenler toplamda Coke, Pepsi ya da Starbuck’s 
‘tan daha büyük bir iş ortaya koymayı başardı. 

Bu stratejinin fikir babası KDP CEO’su Bob 
Gamgort; Gamgort zor durumdaki iki franchi-
se Pinnacle Foods ve Keurig Green Mountain’ı 
yeniden ayağa kaldırmış olan bir sektör kurta-
rıcısı; ancak bu başarılara rağmen kendisinin 
asıl hedefi “ilk modern meşrubat şirketi”ni 
kurmaktı. 

Avrupa’da da kahve imparatorluğu olan 
Lüksemburg menşeli holding JAB’ın CEO’su 
Olivier Goudet, “Bob’u toplamda 17 milyar do-
larla destekledik. İlkinde, Keurig’i satın aldığı-
mız ve CEO olarak atadığımızda, daha sonra ise 
Dr Pepper Snapple’ı aldığımızda” diyor. (KDP 

company in navigating the crisis,” says Con-
sumer Edge analyst Brett Cooper. 

KDP’s rise is especially remarkable be-
cause it’s a new enterprise formed just over 
two years ago via the $18.7 billion merger of 
coffee purveyor Keurig Green Mountain and 
soda maker Dr Pepper Snapple. The deal was 
a giant bet that by assembling and promoting 
a broad portfolio of classic names and high-
growth newcomers in categories much smaller 
than Coke’s or Pepsi’s colas or Starbucks’ cof-
fee brand, KDP could create a business more 
powerful than the sum of its parts.

That strategy is the brainchild of KDP’s 
CEO, Bob Gamgort, an industry lifer who 
revived two struggling franchises, Pinnacle 
Foods and Keurig Green Mountain, but whose 
ultimate dream was building what he bills as 
“the first modern beverage company.” 

“We backed Bob with a total of $17 billion. 
First, when we bought Keurig and brought him 
in as CEO, then when we bought Dr Pepper 
Snapple,” says Olivier Goudet, CEO of JAB, 
the Luxembourg holding company that has 
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Almanya’nın en zengin ailelerinden biri olan 
Reimanns tarafından destekleniyor; ayrıca azın-
lık hissedarları da KDP’nin hisselerinin yüzde 
44’üne sahip.) “Bob’un sıcak ya da soğuktan 
hangisini seçeceğini bilmesi aslında resmin 
yalnızca yarısı. Kendisi tüketici eğilimlerindeki 
değişimleri herkesten önce görebiliyor.”

Gamgort sayısız uzun telefon konuşmala-
rıyla taslak projesini anlattı. “Sektör meşrubat 
sektörüne çok dar bir açıdan yaklaştı” diyor. 
“Starbucks’ın içeceklerinin çoğunda buz var. 
Akşamüzeri bir şeyler içmek isteyen, kahve 
ya da Dr Pepper veya bizim Adrenaline Shoc 
enerji içeceğinden birini seçebilir. Oysa sektör 
ve Wall Street sıcak ve soğuk içeceklere her za-
man tamamen iki farklı segment olarak baktı. 
Birleştiğimizde, kimse ne olduğunu anlama-
mıştı.” Amaç olabildiğince en geniş kapsamlı 
ürün dizisini sunmaktı. 58 yaşındaki Gamgort, 
“Walmart ya da Amazon’un gözünde olabil-
diğince önemli olmalıydık ve bu noktaya da, 
her tüketicinin ihtiyacını karşılayan bir port-
föy sunarak ulaştık” sözleriyle anlatmasını 
sürdürüyor. 

Geçen yıl 11,1 milyar dolar satış geliri elde 
eden KDP, Amerika’nın yedinci en büyük gıda 
ve içecek şirketi oldu. Ancak şirket her zaman 
ama özellikle de pandemide çok önemli ve 
aynı şekilde bir hayli zor olan bir şeyi başardı: 
Öngörülebilir kazançlar sağlayan kapsamlı ve 
çeşitlendirilmiş bir portföy. 2020 yılının ilk altı 
ayında, satış geliri yüzde 3 artışla 5,5 milyar 
dolar gibi göz kamaştırıcı bir rakama ulaşırken, 
kâr ise yüzde 11,7 oranındaki artışla 877 milyon 
dolar oldu. Buna karşılık, Coke’un satış geliri 
ocak-haziran döneminde yüzde 15,4 oranın-
da geriledi; Pepsi’nin satış geliri ise haziran 
ortasında biten iki mali çeyrekte yüzde 6’lık 
bir düşüş kaydetti. KDP, 2020 yılı başındaki 

also assembled a coffee empire in Europe. (It’s 
backed by the Reimanns, one of Germany’s 
wealthiest families, and along with minority 
partners holds 44% of KDP’s shares.) “It was 
all a wager on Bob, because he knew choosing 
hot or cold was getting only half of the picture. 
He sees consumer patterns changing before 
anyone else.” 

Over several long phone conversations, 
Gamgort described his blueprint to Fortune. 
“The industry viewed beverages much too nar-
rowly,” he says. “Over half of Starbucks’ drinks 
have ice in them. When someone needs a boost 
in the afternoon, they may choose a coffee, or a 
Dr Pepper or our Adrenaline Shoc energy drink. 
Yet the industry and Wall Street looked at hot 
and cold as two completely different segments. 
When we merged, no one got it.” His goal, he 
explains, was to create the broadest possible 
lineup. “We need to be as important as possible 
to a Walmart or Amazon, and we get there by 
offering a portfolio that meets every consumer 
need,” says Gamgort, 58. 

At $11.1 billion in revenue last year, KDP 
ranked as the seventh-largest food and bever-
age company in America. But the company has 
cornered something that has proved elusive to 
companies in the best of times, but especially 
during a pandemic: a broad, diversified portfo-
lio that has churned out predictable earnings. 
For the first six months of 2020, revenues rose 
a sturdy 3% to $5.5 billion, while adjusted prof-
its jumped 11.7% to $877 million. By contrast, 
Coke’s income dropped 15.4% from January to 
June, and Pepsi earnings were down 6.0% in 
the two quarters ending in mid-June. While 
KDP stuck to its earnings guidance, pledging 
to meet the 3% to 4% revenue and 13% to 15% 
earnings-per-share targets set in early 2020, the 
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projeksiyonlarına uygun şekilde satış gelirin-
de yüzde 3-4’lük artış, hisse başına ise yüzde 
13-15’lik getiri hedeflerini tuttururken, Coke, 
Starbucks ve diğer pek çok gıda ve içecek şir-
keti COVID nedeniyle pazardaki büyük belir-
sizlikten dolayı öngörülerde bulunamayacağını 
bildirdi. 

Gamgort COVID öncesi devleri yakalamıştı 
ve krizin lehine olacağına dair bir his vardı ama 
yalnızca şirketin hızlı hareket etmesi ve gelece-
ğin farklı olacağını, tüketicilerin isteklerinin de 
muhtemelen daha iyiye doğru değiştiğini ka-
bul etmesi halinde bu durum gerçekleşecekti. 
“Dünyanın normale döneceğini düşünmedik” 
diyor. “Bozulmayı dostumuz yapan bir plan 
hazırladık.” 

Yeni bir dünyada yaşadığımızın ilk işareti 
KDP’nin “birbirine bağlı panelleri”ydi; bu sis-
temde, evlerdeki kahve makineleri elektronik 
olarak veri merkezlerine bağlanmıştı. Panelleri 
Keurig Green Mountain kurtarma planı kapsa-
mında sunan Gamgort’tu. Bu bağlı kahve ma-
kineleri markayı ve tadı belirlemek için görsel 
tanıma teknolojisini kullanarak K-Cup kahve 
kapsülünün resmini okudu; böylece KDP, ai-
lelerin her gün içtikleri kahvede herhangi bir 
değişimi, tercih ettikleri isimleri ve karışımla-
rı anında görebiliyordu. Gamgort, “İnsanların 
kentlerden uzaklaşıp, sokağa çıkma yasağı kap-
samında evlerine kapandıkları ve kahve tüke-
timinin de tavan yaptığı süreci anlık verilerle 
gördük” diyor. Evde kahve tüketiminden elde 
edilen veriler aynı zamanda gazlı içeceklerle 
neler olacağının da işaretiydi. Gamgort, “Çok 
az insanın benzin istasyonlarından ya da yerel 
mağazalardan, restoranlardan içecek almak 
için mola vereceğini biliyorduk” diyor. Evde 
kal ekonomisinde de ailelerin tek seferde Wal-
mart ve Kroger gibi mega marketlerden büyük 

fog of COVID prompted Coke, Starbucks, and 
most other food and beverage players to declare 
the market too mercurial to forecast.

Gamgort was gaining on the giants pre-CO-
VID and had a feeling the crisis could work in 
his favor, but only if the company pivoted fast 
and accepted that the future would be different 
and that what consumers wanted was changing, 
probably for good. “We didn’t think the world 
would return to normal,” he says. “We forged 
a blueprint that makes disruption our friend.” 

The first signal that we were living in a new 
world came in early March from KDP’s “con-
nected panels,” the 10,000 at-home brewers 
linked electronically to its data centers. It was 
Gamgort who introduced the panels as part of 
his Keurig Green Mountain rescue plan. The 
connected brewers read the image of every 
K-Cup pod to identify the brand and flavor 
using visual recognition technology, so that 
KDP sees instantly any change in the daily 
cups families are drinking, and the names 
and blends they prefer. “We saw this minute-
by-minute data showing people were leaving 
the cities and sheltering in place and that 
coffee consumption was through the roof,” 
says Gamgort. That data from the at-home 
coffee side also showed what was coming in 
soft drinks. “We knew few people would be 
stopping to buy drinks at gas stations or local 
stores or in restaurants,” says Gamgort. He im-
mediately anticipated that in the stay-at-home 
economy, families would be stockpiling soda 
by purchasing where they could buy big quan-
tities in a single trip, at the megastores such 
as Walmart and Kroger. 

“We predicted they’d want big packs of 
cans, because they’re easiest to store in the 
garage,” says Gamgort. “Cans stay fresher than 
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miktarlarda alışveriş yaparak, içecekleri stok-
layacağının bilincindeydi. 

Gamgort, ”Büyük paketlerdeki teneke kutu 
içecekleri tercih edeceklerini tahmin etmiştik 
çünkü bunlar garajda en kolay depolanabilecek 
şeylerdir” diyor. “Teneke kutular şişelere kıyas-
la daha soğuk kalır ayrıca hem çocuklar hem de 
yetişkinler kutuyu açıp tek seferde içebilirler.” 
Ancak bir sıkıntı vardı: Gamgort yerli teneke 
kutu tedarikçilerinin bunlardan muhtemelen 
yeterince üretemeyeceğini biliyordu. Neyse ki 
mucizevi bir şekilde, Meksika hükümeti karar 
alarak zararlı içecekleri tüketilmesi zorunlu 
olmayan ürün olarak deklare ederek, fabrika-
ları kapattı ve yerel teneke kutu üreticilerini 
de kapasite fazlasıyla bıraktı. Gamgort, “Biz 
de bu fırsatı kaçırmadık” diyor. “Meksika’daki 
üreticilere, ‘bize verebileceğiniz bütün kutuları 
alacağız’ dedik. Böylece kutuları aldık.”

KDP, şişelenmiş içecek üretimini azaltırken, 
35 cl’lik 12’şer kutulu paketlerin üretimini de 
hızlandırdı. KDP mağazaya doğrudan tesli-
mat modelini kullanıyor; bu da ülkenin dört-
te üçünde KDP’nin 6 bin kamyonunun 120 

bottles, and the kids and adults can pull out a 
can at a time.” The rub was that Gamgort saw 
no way his domestic can suppliers could pos-
sibly make enough of them. Miraculously, the 
Mexican government declared beer a nones-
sential product, shuttering factories and leav-
ing the local canmakers with loads of capac-
ity. “We pounced on that opportunity,” recalls 
Gamgort. “We told the producers in Mexico, 
‘We’ll take all the cans you can give us.’ Com-
petitors ran out of cans. We got the cans.”

KDP ramped up production of 12-packs 
of cardboard-bound 12-ounce cans and cut 
back on bottles. KDP employs a direct-store-
delivery or DSD model, meaning that in three- 
quarters of the nation, KDP’s 6,000 trucks de-
liver shipments from 160 distribution centers 
directly to stores as varied as a 7-Eleven to a 
Kroger. Then, a KDP merchandiser wheels a 
“U-boat” cart carrying the brands to the bev-
erage aisle and personally stocks the shelves. 
The merchandisers often visit a big store sev-
eral times a week for three or four hours. They 
transmit up-to-the-minute updates on what’s 
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dağıtım merkezinden aldığı ürünleri 7-Ele-
ven’dan Kroger’e kadar geniş çaplı çeşitlilikte-
ki mağazalara doğrudan sevk ettiği anlamına 
geliyor. Ardından bir KDP çalışanı markaları 
taşıyan bir “U-boat” arabasını içecek raflarına 
doğru sürüyor ve rafları bizzat dolduruyor. KDP 
satıcıları sıklıkla büyük bir mağazayı haftada 
birkaç kez, üç veya dört saat ziyaret ediyorlar. 
Buralarda neler satıldığı ve ne kadar hızlı satıl-
dığına dair bilgileri dakika başı güncelleyerek 
KDP’nin veri merkezlerine aktarıyorlar. Gam-
gort, “Eğer yalnızca perakendecinin deposuna 
sevk ederseniz, bu tür veriler elde edemezsiniz 
ve bir hafta sonra ne satılacağını bilemezsiniz. 
O zamana kadar çok geç olacaktır” diyor.

Güney’de KDP’nin dağıtım ağını yöneten 
Holand Lujan, “En çok satanların üretiminde 
vites yükselttik, satışları yavaşlayan çeşitlerde 
ise biraz hız kestik” diyerek anlatıyor. Fabrika-
lar Cherry 7 Up ve Diet Squirt’te kesintiye gitti. 
İbreyi çok satanlara doğru çevirmek satıcıla-
rın da daha verimli olmasını sağladı. Böylece 
normalde 55 ayrı ürün içeren paletlerdeki ürün 
sayısı, daha büyük miktarlardaki içerikle 15’e 
indirildi ve bu da raflara dizmek için harcanan 
zamandan tasarruf edilmesini sağladı.   

Kahvede de aynı trend benimsendi. Şirketin 
Keurig kahve makineleri müşterileri KDP’nin 
K-Cup kahve kapsüllerine çekmek için kah-
venin yanında çok ucuz fiyata satılan “cazibe 
unsurları”ydı. KDP yılda tahmini 10 milyardan 
fazla kahve kapsülü üretiyor; bu da toplam pa-
zarın yüzde 82’si gibi göz kamaştırıcı bir payına 
denk düşüyor. Kahveyi alıp öğütüyor, kapsül-
lere dolduruyor ve başta Green Mountain ve 
Original Donut Shop olmak üzere mağazalara 
hem kendi markalarını hem de McDonald’s 
McCafé, Newman’s Own ve Krispy Kreme gibi 
lisans anlaşması yaptığı pek çok isim altında 
ürünlerini satıyor. Gamgort müşterilerin kap-
sül kullanımının arttığını gözlemlendiğinde, 
fabrikalarındaki üretimi perakende siparişin-
den çok önce maksimuma çıkarıyor. “Henüz 
satışları görmeden de envanterleri büyütüyor-
duk” diyor. Birbirine bağlı kahve makineleri 
aynı zamanda insanların daha fazla premium 
kahve tükettiğini gösterdi; bunun nedeni belki 
de Starbucks’ta bir bardak kahveye 3 dolar öde-
mediğinizde gurme bir K-Cup’a 70 sent öde-
menin hoşunuza gitmesiydi. KDP bir kez daha 
Green Mountain gibi tüketim ürünlerinin üre-
timini artırırken, niş markalardaki üretimi ise 

selling and how fast to KDP’s data centers. “If 
you just ship to the retailer’s warehouse, you 
don’t get that kind of data and don’t realize 
for another week what’s selling. By then it’s 
too late,” says Gamgort.

“We cranked up the bestsellers and made a 
lot less of the slower moving varieties,” says 
Holand Lujan, who heads KDP’s distribution 
network in the South. Factories cut way back 
on Cherry 7 Up and Diet Squirt. But the swing 
to big sellers made the merchandisers more 
productive. The pallets that used to contain 
55 separate items were carrying as few as 15, 
in much bigger quantities, cutting the time 
required to stock shelves.

Coffee followed the same pattern. The com-
pany’s Keurig brewers are the bargain “razor” 
sold near breakeven to lure customers to the 
lucrative “blades,” KDP’s K-Cup pods. KDP 
produces an estimated 10 billion-plus pods a 
year, an astounding 82% of the total market. It 
buys and grinds the coffee, fills the pods, and 
distributes to stores both for brands it owns, 
led by Green Mountain and Original Donut 
Shop, and under some two dozen names it 
licenses, among them McDonald’s McCafé, 
Newman’s Own, and Krispy Kreme (it also 
packs the pods for Starbucks and Dunkin’ Do-
nuts). Once Gamgort saw customer pod usage 
spike, “I turned our factories to maximum out-
put, way in advance of retail orders. We were 
watching inventories build when we hadn’t 
seen any sales yet.” The connected brewers 
also showed that people were drinking much 
more premium coffee, perhaps because when 
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geçici olarak durdurmuştu. Evde içilen K-Cup 
kapsül satışları pik noktada, geçen yıla kıyas-
la yüzde 30 artmıştı; bu da satışları tek haneli 
rakamlarla büyüyen bir ürün için olağanüstü 
bir orandı. 

Şimdi ise soru, kendi kendine nasıl mey-
dan okunabileceğini öğrenen bir işletmenin 
çok yavaş büyüyen iki sektörde nasıl güçlü bir 
büyüme sağlayabileceğiyle ilgili olacak. KDP 
şimdiye kadar yüzde 3 civarında artan satış 
gelirini yüzde 15 bandında bir kâra dönüştür-
meyi başardı. Ancak kârdaki bu tatmin edici 
artışları masrafları azaltmak ve birleşmeden 
büyük tasarruflar sağlamak suretiyle elde etti. 
Maliyet kesintileri 2021 sonunda bittiğinde, 
Gamgort daha fazla gelir elde etmeye ihtiyaç 
duyacak. KDP direktörü ve 2000’lerde Gam-
gort’un patronu ve mentoru olduğu Mars’ın 
eski dünya başkanı Paul Michaels “Yılda yüzde 
5-6 oranında satış geliri artışı istiyor; bu sek-
törün normu olan büyüme oranları onun için 
yeterli değil” diyor. 

Meşrubat sektöründe bu, çıtayı oldukça 
yükseğe koymak anlamına geliyor. KDP muh-
temelen, pandemi dönemindeki atağıyla pazar 
payında elde ettiği yüzde 1 üzerindeki artışın 
en azından bir kısmını geri verecek. 

you’re not getting a $3 cup at Starbucks, you’re 
fine spending 70¢ on a gourmet K-Cup. Once 
again, KDP greatly increased production of 
such staples as Green Mountain, and tempo-
rarily halted production in niche brands. At 
the peak, at-home K-Cup pod sales were run-
ning 30% higher than last year, an extraordi-
nary number for a product that grows in the 
mid–single digits.

The question now for the self-professed 
challenger is how to achieve strong growth in 
two slow-to-modestly expanding businesses. 
So far, KDP has managed to translate revenues 
waxing at around 3% into adjusted earnings 
gains in the 15% range. But it’s generating 
those outsize leaps in profits chiefly by lower-
ing expenses and reaping big savings from the 
merger. When cost cutting runs its course by 
the close of 2021, Gamgort will need to garner 
much higher revenue growth. “He wants sales 
growth of 5% to 6% a year, not the couple of 
points a year that are the norm in the busi-
ness,” says Paul Michaels, a KDP director and 
former global president of Mars, where he was 
Gamgort’s boss and mentor in the 2000s. 

In beverages, that’s a high bar. It’s likely 
that KDP will give back at least part of the big 
1%-plus gain in market share that its jackrabbit 
moves won in the pandemic, something Wall 
Street anticipates as evidenced by the stock’s 
flatline performance over the past year. 

But looking ahead, Gamgort has several 
things working in his favor. First, starting 
around 2021 KDP will have retired enough debt 
that it can use its formidable free cash flow for 
acquisitions. Gamgort proved to be a master at 
purchasing and growing brands in the past; he 
built Mars’ pet food franchise to rival Ralston 
Purina’s through acquisition of Greenies and 
other names and revitalized Pinnacle’s tired 
portfolio with a move into healthy frozen foods 
via the purchases of Birds Eye vegetables, Evol 
natural meals, and Gardein, maker of plant-
based protein foods. 

Second, Gamgort recognized that getting 
Keurig brewers in more households was what 
growing K-Cup pods was all about. He sharply 
cut the prices of the cups and machines, taking 
a temporary hit to sales to lure more custom-
ers, and in the process doubled the number of 
U.S. homes with brewers to the current 31 mil-
lion, representing about one household in four. 
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Ancak ileriye doğru bakıldığında Gam-
gort’un lehine olan pek çok şey var. 

Birincisi, 2021 yılı itibariyle KDP tahvil ihracı 
borçlarının önemli bir bölümünü ödemiş ola-
cak ve böylece mükemmel nakit akışını satın 
almalar için kullanabilecek. Gamgort geçmişte 
marka satın alma ve büyütmede uzman oldu-
ğunu kanıtladı; Ralston Purina’ya rakip olmak 
amacıyla Greenies’i ve başka isimleri alarak 
Mars kedi köpek maması franchise’ını kurdu; 
Pinnacle’ın monotonlaşmış portföyünü de Bir-
ds Eye dondurulmuş gıda, Evol doğal gıdaları 
ve bitki bazlı proteinli gıda üreticisi Gardein’ı 
satın almak suretiyle yeniledi. 

İkinci olarak, Gamgort Keurig kahve makine-
lerinin daha fazla sayıda eve girmesinin daha 
fazla K-Cup kapsülü satmak anlamına geldiğini 
biliyordu. Böylece, kapsüllerin ve makinelerin 
fiyatlarında önemli oranda indirime gitti ve bu 
süreçte ABD’de kahve makinelerine sahip olan 
hane sayısını ikiye katladı; böylece ülkede her 
dört haneden birinde yerini almış oldu. Ancak 
daha gidilecek çok yol var: Avrupa’da evlerin 
yüzde 50’sinden fazlasında kahve makinesi 
var. Burada da, pandemi döneminde tüketici-
lerin ağız tadı değişiklikleri muhtemelen kalıcı 
olacak. 

Üçüncüsü, Coca-Cola dışındaki karbonatlı 
içecek sektörü meşrubat pazarının toplamın-
dan çok daha hızlı büyüyor. Eski, bilinen mar-
kalara yeni tatlar eklenmesi satışlara ekstra bir 
destek sunabilir. 

Dördüncü faktör ise Allied Brands; bu şir-
ket, girişimcilerin ya da borsaya açık olmayan 
sektör oyuncularının sahip oldukları isimleri 
satın alıyor. Geçmişte, eski Dr Pepper Snapple 
bu tür markaları dağıtabiliyordu ama bu mar-
kaları satın alma hakkına sahip değildi; bundan 
dolayı da Coke ya da başka önemli bir marka-
yı başkasına kaptırabiliyordu. Ancak burada 
Gamgort mevcut yapıyı kırarak, yepyeni bir 
yöntemle ortaya çıktı. Buna göre, ancak marka 
sahibi KDP’ye içeceği satın alma hakkı tanırsa, 
bu yeni ürünü Allied Brand (Müttefik Marka) 
yapacak. 

Ancak belki de Gamgort’un kendisine yaptığı 
en büyük iyilik önümüzde duran belirsizlikten 
korkmak yerine bu süreci kucaklaması. “Rakip-
lerimiz kıvranarak statükonun değişmesini 
bekliyor ama değişmiyor” diyor. Bu paradigma 
bozucu cüretkârlık da KDP’ye içeceklerde en 
büyük kafein enerjisini sağlamış oldu. 

That leaves plenty of room to run: In Europe, 
over 50% of all homes have brewers. Here, the 
changes in customer tastes in the pandemic are 
likely to stick. 

Third, the “flavors” sector (carbonated drinks 
that aren’t colas) is already growing a point or 
more faster than soft drinks as a whole. Add-
ing new flavors to old-line brands can provide 
an extra lift. Two promising entries off to fast 
starts are spicy Canada Dry Bold, and Dr Pepper 
& Cream Soda. 

The fourth lever is called Allied Brands, which 
acquires names typically owned by entrepreneurs 
or private players (think Adrenaline Shoc, a sports 
drink invented by beverage legend Lance Collins, 
or Don’t Quit! protein shakes from Jake “Body by 
Jake” Steinfeld). In the past, the old Dr Pepper 
Snapple would distribute such brands but didn’t 
secure the rights to buy them if they took off, and 
would often lose out to Coke or another big bid-
der. Once again, Gamgort broke the mold. He’ll 
offer to make a new beverage an Allied Brand 
only if the owner agrees to give KDP the right to 
purchase it based on a predetermined formula. 

But perhaps the best thing Gamgort has go-
ing for him is that he’s embracing—rather than 
dreading—the uncertainty that lies ahead. “Our 
rivals are rolling over and hoping that the sta-
tus quo returns, and it’s not returning,” he says. 
That paradigm-busting audacity has given KDP 
the biggest caffeine buzz in beverages.
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GAZLI İÇECEKLERDE PAZAR PAYI 
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42.3%
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4.2%

KEURIG
DR PEPPER

24.0%



78 TEKNOPARK İSTANBUL IQ78 TEKNOPARK İSTANBUL IQ

D
Ü
N
Y
A
Y
I D

E
Ğ
İŞ

T
İR

E
N
L
E
R

D
Ü
N
Y
A
Y
I 
D
E
Ğ
İŞ
T
İR
E
N
L
E
R

CHANGE THE WORLD

CHAN
GE TH

E WORLD

D
Ü
N
Y
A
Y
I D

E
Ğ
İŞ

T
İR

E
N
L
E
R

D
Ü
N
Y
A
Y
I 
D
E
Ğ
İŞ
T
İR
E
N
L
E
R

CHANGE THE WORLD

CHAN
GE TH

E WORLD

D
Ü
N
Y
A
Y
I D

E
Ğ
İŞ

T
İR

E
N

L
E
R

D
Ü
N
Y
A
Y
I 
D
E
Ğ
İŞ

T
İR

E
N

L
E
R

CHANGE THE WORLD

CHANGE TH
E WORLD

D
Ü
N
Y
A
Y
I D

E
Ğ
İŞ

T
İR

E
N

L
E
R

D
Ü
N
Y
A
Y
I 
D
E
Ğ
İŞ

T
İR

E
N

L
E
R

CHANGE THE WORLD

CHANGE THE WORLD

D
Ü
N
Y
A
Y
I D

E
Ğ
İŞ

T
İR

E
N

L
E
R

D
Ü
N
Y
A
Y
I 
D
E
Ğ
İŞ

T
İR

E
N

L
E
R

CHANGE THE WORLD

CHANGE THE WORLD

D
Ü

N
Y
A
Y
I D

E
Ğ
İŞ

T
İR

E
N

L
E
R

D
Ü

N
Y
A
Y
I 
D

E
Ğ
İŞ

T
İR

E
N

L
E
R

CHANGE THE WORLD

CHANGE THE WORLD

D
Ü

N
Y
A
Y
I D

E
Ğ
İŞ

T
İR

E
N

L
E
R

D
Ü

N
Y
A
Y
I 
D

E
Ğ
İŞ

T
İR

E
N

L
E
R

CHANGE THE WORLD
CHANGE THE WORLD

D
Ü

N
Y
A
Y
I D

E
Ğ
İŞ

T
İR

E
N

LE
R

D
Ü

N
Y
A
Y
I 
D

E
Ğ
İŞ

T
İR

E
N

LE
R

CHANGE THE WORLD
CHANGE THE WORLD

D
Ü

N
Y
A
Y
I D

EĞ
İŞ

T
İR

EN
LERD

Ü
N

Y
A
Y
I 
D

EĞ
İŞ

T
İR

EN
LE

R
CHANGE THE WORLD
CHANGE THE WORLD

D
Ü

N
YAY

I D
EĞ

İŞTİR
EN

LERD
Ü

N
YA

Y
I 
D

EĞ
İŞ

Tİ
R
EN

LE
R

CHANGE THE WORLD
CHANGE THE WORLD

DÜNYAYI DEĞİŞTİREN
LERDÜ

NY
AY

I D
EĞ

İŞ
Tİ

RE
N

LE
R

CHANGE THE WORLD
CHANGE THE WORLD

DÜNYAYI DEĞİŞTİRENLERDÜ
NY

AY
I D

EĞ
İŞ

Tİ
RE

NL
ER

CHANGE THE WORLD
CHANGE THE WORLD



TEKNOPARK İSTANBUL IQ  79

3 Mayıs’ta, Ikoko-Impenge köyündeki 
20’den fazla insanın tuhaf ve korkutucu 
bir hastalığa yakalandığını bildiren ra-
por, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin 
batı sınırındaki Equateur ilindeki sağlık 

yetkililerine ulaştı. 8 Mayıs’ta Sağlık Bakanlığı 
birçok kişinin korktuğu şeyi doğruladı: Ebola 
geri dönmüştü.

Ama bu salgın, Orta ve Batı Afrika’daki ön-
ceki salgınların çoğundan farklı bir seyir izledi. 
Temmuz ortasında son bulmuştu. Sierra Leo-
ne, Liberya ve Gine’deki 2014-2016 salgınının 
korkunç bilançosu olan 11.000’den fazla ölüm 
yerine, bu salgın 33 kişiyi öldürdü ve ilk enfek-
siyon bölgesinin ötesine yayılmadı.

Bu sefer pek çok şey farklıydı. Hem yerel 
sağlık yetkilileri hem de Dünya Sağlık Örgütü 
salgına yıldırım hızıyla müdahele etti. Ve bu 
sefer yayılmayı kontrol altına alacak başka bir 
şey daha vardı: deneysel bir aşı.

Dünyayı Değiştirenler listesinde 2. sırada yer 
alan Merck ile ortaklaşa geliştirilen aşı, sağlık 
çalışanlarının virüs bulaşmış bir kişiyle temas 
halinde olabilecek hemen hemen herkesi aşıla-
dığı koruyucu bir bağışıklık halkası oluşturarak 
Ebola’yı kontrol altında tuttu. Bunu söylemek 
için henüz çok erken (ve o zamandan beri baş-
ka bir salgın başladı), ama yeni aşı ve bağışık-
lık stratejisi, geçtiğimiz yüzyılın en korkunç 
hastalıklarından birine karşı verilen savaşta 
bir dönüm noktası olabilir - ve belki bize diğer 
viral salgınları ortadan kaldırmak için ipuçları 
verebilir.

Merck’in Ebola aşısına yaptığı yatırım ola-
ğanüstü oldu. Şirket bu aşıyı geçmiş salgın-
ların potasında test etti. Merck’in Ebola araş-
tırma çalışmalarını yöneten Beth-Ann Coller, 
farklı viral bileşenlerin DNA’sından oluştu-
rulan bu canlı ama zayıflatılmış aşının her 
bir şişesinin üretiminin tamamlanmasının 

ON MAY 3, REPORTS that a strange and frighten-
ing illness had struck more than 20 people in the 
village of Ikoko-Impenge reached health officials 
in the province of Équateur, on the western bor-
der of the Democratic Republic of Congo. By May 
8, the Ministry of Health confirmed what many 
had feared: Ebola was back. 

But this outbreak ran a different course than 
many of the previous ones across Central and 
West Africa. By mid-July it was over. Instead of 
more than 11,000 deaths— the grisly toll of the 
2014–2016 epidemic in Sierra Leone, Liberia, and 
Guinea—this one killed 33 and never spread far 
beyond its immediate zone of infection. 

There was much that was different this time 
around. Both local health officials and the World 
Health Organization had responded with light-
ning speed. And now there was something else 
to contain the spread: an experimental vaccine. 

The vaccine, codeveloped by Merck, No. 2 on 
this year’s Change the World list, kept Ebola in 
check through a protective ring of immuniza-
tion, with health workers vaccinating virtually 
everyone who may have been in contact with 
a person infected with the virus. And while it’s 
still too early to tell (and another outbreak has 
since begun), the new vaccine and immuniza-
tion strategy may well be a turning point in the 
battle against one of the scariest diseases of the 
past century—and perhaps even give us clues to 
staving off other viral epidemics. 

Merck’s investment in the Ebola vaccine has 
been prodigious. The company tested it in the 
crucible of past outbreaks. And the produc-
tion of each vial of this live attenuated vaccine, 
combined from the DNA of different viral com-
ponents, is so complex that it takes a full year 
to complete, says Beth-Ann Coller, who heads 
up Merck’s Ebola research efforts. But the drug 
giant isn’t doing this out of charity. Rather, the 
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tam bir yıl alacak kadar karmaşık olduğunu 
söylüyor.

Ancak ilaç devi bunu hayır amaçlı yapmıyor. 
Aksine, zatürree, zona ve kansere neden olan 
HPV aşılarını bünyesinde bulunduran şirketin 
aşı işi, geçen yıl 6 milyar dolardan fazla satış 
yaptı. Ebola aşısı tek başına çok para kazandır-
masa bile, aşıyı geliştirirken elde edilen bilgiler 
şirket genelinde Ar-Ge’ye bilgi sağlıyor.

Kısacası Merck, pek çok büyük şirketin 
yaptığını yapıyor: bir sorunu çözmeye ve 
bunu yaparken de kar elde etmeye çalışıyor. 
Gerçekten de, dünyanın dört bir yanındaki 
şirketler, her gün ve genellikle manşet olma-
dan, bu iki şeyi de başarıyor - iyilik yaparak 
kazanç sağlamak.

Son dört yıldır, Shared Value Initiative’deki 
ortaklarımızın yardımıyla, günlük faaliyetle-
rinin bir parçası olarak halk sağlığı, çevresel, 
ekonomik veya diğer toplumsal sorunlarla mü-
cadele eden düzinelerce şirket belirledik. Liste, 
şirketlerin yaptıkları bağışlarla ilgili değil - ve 
hayır, şirketleri tanrısal bir terazide iyi veya 
kötü olarak tartmıyoruz. Dünyayı Değiştirenler 
listesi daha çok, sorunları bildiğimiz tek sürdü-
rülebilir ve ölçeklenebilir sorun çözme makinesi 
ile çözmekle ilgileniyor.

2015’te bu çalışmaya başladığımızda, şart-
lara uyan 50 şirket bulmakta zorlanacağımı-
zı düşünmüştük. Bu yıl o kadar fazla değerli 
adayımız vardı ki, yıllık satışları en az 1 milyar 
dolar olan büyük şirket ödüllerinin sayısını 
57’ye çıkardık ve altı yükselen yıldızı da dahil 
ettik. 

Bu yükselen yıldızlardan biri de şaşırtıcı bir 
şekilde en son ortaya çıkan Ebola salgınıyla 
mücadeleye yardımcı oldu - Çinli soğutma 
şirketi Aucma. Merck’in Ebola aşısının en 
büyük zorluklarından biri, aşının çok düşük 
sıcaklıklarda (–60 santigrat veya daha düşük 
dereceler) saklanması gerekmesi. Sahra altı 
Afrika’nın genellikle elektrik şebekesi bile ol-
mayan uzak bölgelerinde bunu başarmak ne-
redeyse imkansızdı - ta ki Global Good’daki 
bir grup mucit, Arktek adlı taşınabilir derin 
dondurucu konteyneri icat edene kadar. Bu 
soğutucu, yüzlerce şişe aşıyı nerede olursa 
olsun muhafaza edebiliyor.

Peki Aucma bu hikayeye nasıl dahil oluyor? 
Arktek’i onlar üretiyor. 

company’s vaccine business—which includes 
inoculations against pneumonia, shingles, and 
the cancer- causing HPV—had more than $6 
billion in sales last year. Even if the Ebola vac-
cine doesn’t make gobs of money on its own, the 
knowledge gained from developing it should 
help inform R&D across the business. 

Merck, in short, is doing what so many great 
companies do: trying to fix something that needs 
fixing and trying to turn a profit while doing it. 
Indeed, businesses around the globe manage to 
accomplish both of these things—they do well 
by doing good—every day, and often away from 
the headlines. 

We at Fortune think that’s a phenomenon 
worth exploring. So for the fourth straight year, 
with the help of our partners at the Shared Value 
Initiative, we’ve identified dozens of companies 
that are tackling public health, environmental, 
economic, or other societal challenges as part of 
their everyday operations (please see our meth-
odology on page 64). The list, importantly, isn’t 
about the charity companies give— and, no, 
we’re not weighing corporations on some omni-
scient scale of good and bad. (We couldn’t make 
that assessment if we tried.) Fortune’s Change 
the World list, rather, is about solving problems 
through the only sustainable and scalable prob-
lemsolving machine we know of: business. 

Back in 2015, when we started this effort, we 
thought we’d have a hard time finding 50 com-
panies that fit the bill. This year we had so many 
worthy candidates that we stretched the number 
of bigcompany honorees, those with at least $1 
billion in annual sales, to 57 and included six ris-
ing stars as well. 

One of those rising stars has also helped, in 
a surprising way, to fight the latest Ebola out-
break—that’s Chinese refrigeration company 
Aucma. One major challenge of Merck’s Ebola 
vaccine is that it needs to be stored in ultralow 
temperatures (–60 degrees Celsius or less). The 
feat was nearly impossible to manage in remote 
parts of sub-Saharan Africa, where there’s often 
no power grid to speak of—until, that is, a group 
of inventors at Global Good created a portable 
deep-freeze container called the Arktek, capable 
of storing hundreds of vials of vaccine anywhere. 

So how does Aucma fit into this story? It man-
ufactures the Arktek.

CLIFTON LEAF
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İ
nternete erişim temel bir insan hakkıysa - ki 
Birleşmiş Milletler de 2016 yazında bunu ilan 
etti - o zaman Reliance Jio, internete erişimi 
yaygınlaştırdığı için takdiri herkesten çok hak 
ediyor. Reliance Industries’in başkanı Mukesh 

Ambani tarafından o yılın Eylül ayında başlatı-
lan telekom girişimi, halka “dijital oksijen” sağ-
ladığını beyan ediyor.

İki yıl önce, dünyanın en kalabalık ikinci ül-
kesinde pek de oksijen yoktu. Cep telefonları 2G 
ağlarında sürünüyordu ve tüketiciler bir giga-
bayt veri için genellikle 200 rupiden (2.88 $) fazla 
ödüyordu. 

Hindistan’ın 1,3 milyarlık nüfusunda sadece 
153 milyon mobil internet abonesi vardı. Ve son-
ra Jio ortaya çıkıyor; hızlı bir 4G ağı (inşa etmek 
için milyarlar harcandı), ücretsiz aramalar ve son 
derece ucuz internetle (GB başına 4 cent kadar 
ucuz). Jio, o zamandan beri süper düşük maliyet-
li bir akıllı telefon çıkardı ve aynı zamanda sabit 
geniş bant hizmetini de kullanıma sunuyor. Kârlı 
bir iş olduğunu söyleyen Reliance Jio, sadece 22 
ayda 215 milyon aboneye ulaştı.

Sonuç olarak ortaya çıkan “Jio-laşma” dev-
rimden başka bir şey değildi; veri kullanımının 
artması ve rakiplerin Jio’nun teklifleri ile yarı-
şabilmek için çabalamasıyla, bu girişim Hindis-
tan’ın dijital ekonomisine can verdi. En kazançlı 
çıkanlar, kırsal alanlardakiler veya mütevazı im-
kanlara sahip olanlar oldu - modern ekonomiye 
katılmak için ihtiyaç duydukları aracı nihayet 
elde eden çiftçiler, öğrenciler ve girişimciler. 

IF ACCESS TO the Internet is a basic human 
right—and the United Nations declared it one 
in the summer of 2016—then Reliance Jio de-
serves more credit than most for expanding 
access to it. The telecom upstart, launched in 
September of that year by Mukesh Ambani, the 
chairman of Reliance Industries, likes to say it 
provides the public with “digital oxygen.” 

Two years ago, there wasn’t much oxygen 
to go around in the world’s second-mostpop-
ulous country. Mobile phones crawled on 2G 
networks, and consumers typically paid more 
than 200 rupees ($2.88) for one gigabyte of 
data. India had just 153million mobile Internet 
subscribers among its population of 1.3 billion. 
Enter Jio, with a speedy 4G network (which 
it spent billions building out), free calls, and 
dirt-cheap data (as low as 4¢ per GB). It has 
since issued a super-lowcost smartphone 
and is rolling out fixed broadband service as 
well. Reliance Jio, which says it’s profitable, 
has amassed 215 million subscribers in just 
22 months.

The resulting “Jio-fication” has been noth-
ing short of revolutionary; with data use surging 
and Jio’s competitors scrambling to match its 
offerings, the development has jump-started 
India’s digital economy. The biggest winners 
are those in rural areas or of modest means—
the farmers, students, and entrepreneurs who 
finally have in their hands the tool they need to 
participate in the modern economy. 

RELIANCE JIO
Mumbai

On milyonlarca 
Hintliyi internetin 
ekonomik fırsatları 
ile buluşturuyor, 
hem de çok düşük 
fiyatlarla.

Connecting tens of 
millions of Indians 
to the economic 
opportunities of the 
Internet, at rock-
bottom prices.
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Z
amanlama trajikti. Merck, Batı Afrika’da 
ölümcül virüs patlak verdikten kısa bir 
süre sonra, 2014 yılında, Kanada halk sağlı-
ğı kurumu ve NewLink Genetics ile işbirliği 
içinde bir Ebola aşısı geliştirmeye başladı-

ğında hayati bir misyonu da benimsemiş oldu. 
Etkili aşıların geliştirilmesi aylar alır ve V920 
kullanılabilecek hale geldiğinde, hastalık çoktan 
binlerce can almıştı.

Ama bu yılın başlarında Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti’nde felaket yeniden ortaya çıktı-
ğında Merck hazırdı. Dünya Sağlık Örgütü’ne 
yaklaşık 13.000 doz V920 gönderdi ve böylece 
3.300’den fazla kişiye aşı sağlandı. DKC’nin sağ-
lık bakanlığı, aşılanmış kişilerin hastalığa yaka-
lanmadığını söylüyor - ve Ağustos ayında doğu 
DKC’de ilan edilen başka bir salgınla, Merck’in 
cankurtaranı bir kez daha ön saflarda.

2
007’de, mali kriz nedeniyle bilançosu-
na büyük darbeler almaya başlamışken 
bile, Bank of America, düşük karbonlu 
ve sürdürülebilir işler için kredi verme-
ye, yatırım yapmaya ve başka şekillerde 

20 milyar dolar ayırmaya kararlıydı. O zaman-
dan bu yana, bu bütçeye 125 milyar dolar daha 
ekledi ve Manhattan’da yeşil gökdelenlerden 
Kenya’da daha temiz ocaklara kadar pek çok 
şeyi finanse eden 96 milyar dolar ayırdı. 
Banka, iklim koruma projeleri için daha iyi 
finansman sağlayan “yeşil tahviller”in icat 
edilmesine yardımcı oldu ve şimdi piyasanın 
hakimi; yeşil tahvil ihracı 2013’te 13 milyar 
dolarken geçen yıl 161 milyar dolara yükseldi. 

THE TIMING WAS TRAGIC. Merck embraced a 
vital mission in 2014 when it began developing 
an Ebola vaccine in collaboration with Canada’s 
public health agency and NewLink Genetics, 
not long after the deadly virus broke out in West 
Africa. Effective vaccines take months to create, 
and by the time V920 could be deployed, the 
disease had claimed thousands of lives. 

But when the scourge rose again earlier this 
year, in the Democratic Republic of the Con-
go, Merck was ready. It shipped nearly 13,000 
doses of V920 to the World Health Organiza-
tion, which provided vaccinations to more than 
3,300 people. The DRC’s health ministry says no 
vaccinated people developed the disease—and 
with another outbreak declared in the eastern 
DRC in August, Merck’s lifesaver is on the front 
lines once more.

IN 2007, EVEN AS THE financial crisis began 
taking huge bites out of its balance sheet, Bank 
of America committed to lending, investing, 
and otherwise raising $20 billion for low-carbon 
and sustainable business. It has since added 
$125 billion to that commitment— and deployed 
$96 billion— financing everything from green 
skyscrapers in Manhattan to cleaner cookstoves 
in Kenya. The bank helped invent, and now 
dominates, the market in “green bonds,” which 
secure better financing for climate-protecting 
projects; green bond issuance soared from $13 
billion in 2013 to $161 billion last year. Fortune 
takes a closer look at Bank of America’s green 
innovations on page 80.

MERCK 
Kenilworth, N.J. 

Dünyanın en ölümcül hastalıklarından birine karşı verilen 
savaşta güçlü bir silah üretti.

Introducing a potent weapon in the war against one of 
the world’s deadliest diseases.  

BANK OF AMERICA 
Charlotte

Yeşil bankacılıkta büyük 
yeniliklere imza atıyor.

Underwriting big 
innovations in green 
banking.

2

3



TEKNOPARK İSTANBUL IQ  83

T
üketicilerin, kıyafetlerinin güvenli ça-
lışma koşulları altında yapıldığını bilme 
arzusunun bilinciyle, hızlı moda zinciri 
Zara’nın perakendecisi ve ana şirketi In-
ditex, üretimini istikrarlı bir şekilde daha 

güçlü güvenlik geçmişine sahip tedarikçilere 
kaydırdı. Geçen yıl, ürünlerinin %95’i, bu daha 
iyi fabrikalarda üretildi; bu rakam 2012’deki 
%80’in ve sektör ortalamalasının oldukça üze-
rinde. Etik davranmak şirkete finansal olarak 
zarar vermedi; Inditex, 2012’den bu yana yıllık 
%7 satış artışı kaydetti. Şirket ayrıca, fabrika 
çalışanlarının % 85’ini oluşturan kadınların, 
cinsiyet ayrımcılığını fark edip haklarını ve de-
ğerlerini savunmaları konusuna özellikle eğilen 
işçi güvenliği eğitimlerini de kendi yürütüyor.

A
libaba, Çin’in kırsalına tam anlamıyla para 
götürmek istiyor. Popüler harita hizmeti 
Auto-Navi, bu yıl Henan eyaletinde, günü-
birlik gezginleri uzak kırsal kasabalara çek-
mek için bir “yoksulluğu azaltma haritası” 

uygulaması başlattı. Uygulama, mevcut tesisleri 
gösteriyor ve böylece yerel restoranların, benzin 
istasyonlarının ve mağazaların müşteri çekmesine 
ve çevrimiçi olarak var olmalarına yardımcı olur.

MINDFUL OF CONSUMERS’ growing desire 
to know their clothes were made under safe 
working conditions, Inditex, the retailer and 
parent of fastfashion chain Zara, has steadily 
shifted production to suppliers with stronger 
safety records. Last year, 95% of its products 
were made at those better factories, up from 
80% in 2012 and well above industry averag-
es. Acting ethically hasn’t hurt the company 
financially; Inditex has posted 7% annual 
sales growth since 2012. The company also 
conducts its own training on worker safety, 
with an emphasis on educating women—85% 
of its factory staff—about how to recognize 
gender discrimination and defend their rights 
and their value.

ALIBABA WANTS TO DRIVE money into rural 
China in a fairly literal way. Its popular maps 
service, Auto- Navi, launched a “poverty allevia-
tion map” feature in Henan province this year, 
designed to entice day-trippers into remote 
countryside towns. It flags what facilities are 
available, helping local restaurants, gas stations, 
and shops draw customers and develop an on-
line presence.

INDITEX
Arteixo, İspanya 

Hızlı moda perakendecisi, çalışanların refahına zaman 
ayırmak için yavaşlıyor.

A fast-fashion retailer slows down to make time for 
worker well-being.

ALIBABA GROUP
Hangzhou, Çin
Hangzhou, China

Fırsatları Çin’in 
kırsalına yönlendiriyor.

Steering opportunity 
to rural China.
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A
BD’de üretilen 
gıdaların ne-
redeyse yarısı 
çöpe gidiyor, 
ama 40 milyon 

Amerikalı aç kalıyor. 
Market devi Kroger, 
2025 yılına kadar faali-
yet gösterdiği topluluk-
lardaki açlığı ve içsel 
atıkları ortadan kaldır-
mayı hedefleyerek bu 
sorunlarla aynı anda 
mücadele ediyor. Ge-
çen yıl Feeding Ameri-
ca aracılığıyla 325 mil-
yon öğüne eşdeğer bir 
bağışta bulundu; 2025 
hedefi ise 3 milyar.

E
Elektrikli araçların daha po-
püler hale gelmesiyle, robot 
üreticisi ABB, dünya çapında 
7.000’den fazla hızlı şarj istasyo-
nu kurdu ve böylelikle son yedi 

yılda yaklaşık 2 milyon galon benzin 
tasarrufu sağladı. Şarj işi, 2015’ten 
bu yana çift haneli yıllık gelir artışı 
kaydetti. Sırada Electrify America 
ile gelecek yıl ABD’ye yüzlerce şarj 
istasyonu yerleştirme planı var.

X
YLEM’in beyan ettiği “su problemini çözme” misyonu genel olduğu 
kadar acil de: 2025 yılına kadar dünya nüfusunun yaklaşık %25’inin 
veya 1,8 milyar insanın mutlak su kıtlığı olan bölgelerde yaşaması 
bekleniyor. Son zamanlarda bir dizi “akıllı altyapı” girişimiyle atağa 
geçen 4,7 milyar dolarlık şirket, kayıpları azaltmaya yarayacak, sensör 

güdümlü, yazılım destekli teknolojiler ile dünyanın su tedarik borularını 
daraltmaya çalışıyor (bu kayıpların ABD’deki belediye sistemleri için altı 
galonda bir ve gelişmekte olan pazarlarda arzın %60’ı kadar olduğu tah-
min ediliyor). Xylem ayrıca atık suları daha verimli bir şekilde arıtmak için 
çalışıyor ve şehirlerin şiddetli sel ve iklim değişikliğinin suyla ilgili diğer 
sonuçlarıyla başa çıkmasına yardımcı oluyor. Şirket, daha küçük ölçekli fe-
laketlerin önlenmesine de yardımcı olabiliyor: Xylem’in teknik uzmanları, 
bu yaz su basmış bir mağarada mahsur kalan Taylandlı genç futbol takımını 
kurtarmaya yardımcı olan pompa sistemini tasarlamak için hazırdı.

NEARLY HALF THE 
FOOD produced in the 
U.S. is thrown away, yet 
40 million Americans 
go hungry. Grocery gi-
ant Kroger is tackling 
these issues simul-
taneously, aiming to 
eradicate hunger in 
communities where it 
operates and to elimi-
nate internal waste by 
2025. Last year it do-
nated the equivalent 
of 325 million meals 
through a partnership 
with Feeding America; 
for 2025, its goal is 3 
billion.

AS ELECTRIC VEHICLES HAVE 
grown more popular, robotics mak-
er ABB has installed over 7,000 fast 
charging stations worldwide—saving 
about 2 million gallons of gasoline 
over the past seven years. The charg-
ing business has posted double- digit 
annual revenue growth since 2015. 
Next up: a plan with Electrify Amer-
ica to place hundreds of charging 
stations in the U.S. in the next year.

XYLEM’S STATED MISSION, to “solve water,” is as broad as it is urgent: 
By 2025, roughly 25% of the world’s population, or 1.8 billion people, are 
expected to be living in areas with absolute water scarcity. The $4.7 bil-
lion firm, bolstered recently by a spree of “smart infrastructure” acquisi-
tions, is working to tighten the pipes of the world’s water supply, install-
ing sensor-driven, software-enabled technologies that can reduce losses 
(which typically siphon off an estimated one in six gallons for municipal 
systems in the U.S. and up to 60% of supply in emerging markets). Xylem 
also works to treat wastewater more efficiently and helps cities cope with 
severe flooding and other water-related consequences of climate change. 
The company can help avert smaller-scale disasters too: Xylem’s techni-
cal experts were on hand to engineer the pumping system that helped 
free the Thai youth soccer team trapped in a flooded cave this summer.

KROGER

ABB

Cincinnati

Zürih, İsviçre
Zurich, Switzerland

Dev bir market, 
büyük bir gıda 
skandalını ele alıyor.

A huge grocer 
addresses a major 
food scandal.

Dünyanın onsuz yaşayamayacağı bir 
şeyi koruyor ve muhafaza ediyor.

Protecting and conserving something the world can’t live without.

Sürücüleri gezegen dostu bir 
trendle buluşturuyor.

Helping drivers plug into a 
planetfriendly  trend.

6 XYLEM
Rye Brook, N.Y.7
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DSM

ABB

DIDI CHUXING

GRAB

ENEL

APPLE

ABBOTT

NATURA COSMETICOS

TOYOTA

NEXTERA

WALMART

INDITEXMICROSOFT

RELIANCE JIO

TELENOR

BIDVEST

BANK OF
AMERICA

SAFARICOM/VODAFONE

BANK RAKYAT

WESFARMERS

PAYPAL

ADIDAS

JD.COM

CISCO

HUMANA

VMWARE

DANONE

SIEMENS

STRYKER

BRASKEM

DELOITTE
BARCLAYS

GAP

ALLSTATE

SALESFORCE

KROGER

MCDONALD’S

INTEL
LEVI STRAUSS

ALIBABA

BANCO
SANTANDER

GOOGLE/ALPHABET

TE CONNECTIVITY

TYSON FOODS

JOHNSON
CONTROLS

MAHINDRA & MAHINDRA

99 CENTS
ONLY STORES

XYLEM

MERCK
PEPSICO

HILTON

JPMORGAN CHASE

WEIGHT WATCHERS

JOHNSON & JOHNSON

HENRY SCHEIN

HUGHES NETWORK SYS.

PRUDENTIAL FINANCIAL

NASIL SEÇTİK
ŞİRKETLERİ

HOW WE CHOSE
THE COMPANIES

ÖLÇÜLEBİLİR SOSYAL ETKİ
MEASURABLE SOCIAL IMPACT 
Bir şirketin bir veya daha 
fazla toplumsal sorun 
üzerindeki etkisinin 
boyutunu, doğasını ve 
devamlılığını göz önünde 
bulunduruyoruz. (Ana liste 
için cirosu 1 milyar dolar 
ve üzeri olan şirketler 
dikkate alınır.)
We consider the reach, 
nature, and durability of a 
company’s impact on one 
or more specific societal 
problems. (Companies 
with revenue of $1 billion 
or more are considered 
for the main list.)

1

İŞ SONUÇLARI
BUSINESS RESULTS 
Sosyal açıdan etkili 
çalışmanın şirkete 
sağladığı faydaya 
bakıyoruz. Karlılık ve 
hissedar değerine katkı, 
şirketin itibarına 
sağlanan faydalardan 
daha ön planda.
We consider the benefit 
the socially impactful 
work brings to the 
company. Profitability 
and contribution to 
shareholder value 
outweigh benefits to 
the company’s 
reputation.

2

YENİLİK DERECESİ
DEGREE OF INNOVATION 
Şirketin çabasının, 
sektöründeki diğer 
şirketlere kıyasla ne 
kadar yenilikçi 
olduğunu ve diğer 
şirketlerin onu örnek 
alıp almadığını 
değerlendiriyoruz.
We consider how 
innovative the 
company’s effort is 
relative to that of 
others in its industry 
and whether other 
companies have 
followed its 
example.

3

M
aria Kasırga-
sı geçen yıl 
Porto Riko’yu 
vurduğunda, 
adanın ile-

tişim altyapısı büyük 
ölçüde zarar görmüş-
tü. Devreye giren, dün-
yanın en büyük uydu 
operatörlerinden biri 
olan Hughes’un Afet 
Yardım Destek birimiy-
di. Hughes, doktorların 
hayat kurtaran hastane 
transferleri ayarlaması-
na olanak tanıyan bağ-
lantılar kurdu ve en çok 
zarar gören topluluklar-
daki sakinlerin dış dün-
yayla bağlantı kurması-
na yardımcı oldu.

W
eight Watchers, obeziteye 
karşı mücadele için 1,3 
milyar dolarlık bir iş kur-
du; şok diyetler ve hazır 
yemekler yerine yeme ve 

egzersiz alışkanlıklarında kademeli, 
sürdürülebilir değişikliklerin üstün-
de durdu. Şirket ayrıca, yapımcı DJ 
Khaled gibi popüler isimleri sözcüsü 
yaparak, erkekleri kilo verme prog-
ramlarından uzak tutan kötü algıyla 
da başarılı bir şekilde mücadele etti.

WHEN HURRICANE 
MARIA hit Puerto Rico 
last year, the island’s 
communications infra-
structure was largely 
destroyed. Enter the 
Disaster Relief Sup-
port unit of Hughes, 
one of the world’s big-
gest satellite operators. 
Hughes set up links 
that enabled doctors 
to arrange lifesav-
ing hospital transfers 
and helped residents 
in some of the most 
damaged communities 
connect to the outside 
world.

WEIGHT WATCHERS HAS built a 
$1.3 billion business around the 
fight against obesity, emphasizing 
gradual, sustainable changes in eat-
ing and exercise habits rather than 
crash diets and packaged meals. 
The company has also successfully 
combated the stigma that keeps 
men away from weightloss pro-
grams, in part by enlisting popu-
lar spokesmales like producer DJ 
Khaled.

HUGHES  
NETWORK 
SYSTEMS

WEIGHT WATCHERS

Germantown, Md.

New York City

Uydu ile kurtarıyor.

Rescue by satellite.

Sağlıklı alışkanlıkların kalıcı 
olmasına yardımcı oluyor.

Helping healthy habits take root.
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TOLGA BİRDAL 
STANFORD ÜNİVERSİTESİ-AKADEMİSYEN /GEOMETRİK HESAPLAMA VE YAPAY ZEKA GRUBU ÜYESİ 
STANFORD UNIVERSITY-ACADEMIC / GEOMETRIC COMPUTING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE GROUP MEMBER

Metin, ses ve resim. Yapay zeka de-
nilince akla neredeyse sadece bu 
veri tipleri geliyor. Örneğin, sıklık-
la sözü geçen evrişimli sinir ağları 

resim tanıma, bölütleme veya el yazısı tanıma 
gibi alanlarda sivriliyor, BERT tarzındaki doğal 
dil işleme modelleri ise yazıdan öznitelik çıkarma-
ya yarıyor. Tüm bu modellerin aslında bir ortak 
özelliği var: latis (lattice). Latis, modern bilgisayar-
larda bu tip verileri ifade edebilmemiz için baş-
vurduğumuz varsayımın ta kendisidir: Dijital bir 
resmin birbirinden ayrı piksellerden oluştuğunu, 
ses ve metin sinyallerinin nicelenmiş bir kafese 
(bilgisayar dilinde) oturtulabildiğini varsayarız. 

TEXT, SOUND AND PICTURE. When it comes to 
artificial intelligence, these data types come to 
mind almost exclusively. For example, the of-
ten-mentioned convolutional neural networks 
excel in areas such as image recognition, seg-
mentation or handwriting recognition, while 
natural language processing models in the 
BERT style serve to extract features from text. 
All these models actually have one common 
feature: lattice. Lattice is the very assumption 
we use to express this type of data in modern 
computers: We assume that a digital picture 
consists of discrete pixels, while audio and text 
signals can be placed in a quantized grid (in 

Geometric Artificial 
Intelligence: Generalized 

Machine Learning
MANY TECHNOLOGIES THAT WE HAVE NOT YET 

ENCOUNTERED IN DAILY LIFE, FROM AUTONOMOUS 
VEHICLES TO MEDICAL IMAGING DEVICES, WORK ON 

SIGNALS BEYOND THESE THREE DATA. 

Geometrik 
Yapay Zeka: 

Genelleştirilmiş 
Makine Öğrenmesi

OTONOM ARAÇLARDAN MEDIKAL 
GÖRÜNTÜLEME CIHAZLARINA KADAR, GÜNLÜK 

HAYATTA ŞIMDILIK KARŞILAŞMADIĞIMIZ PEK 
ÇOK TEKNOLOJI, BU ÜÇ VERIDEN DAHA ÖTE 

SINYALLER ÜZERINE ÇALIŞMAKTADIR.
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Gerçek dünya dikdörtgen piksellerden oluşmasa 
dahi, bu Öklidsel yaklaşım bize hız, verim ve işlem 
kolaylığı kazandırmış, şimdinin neredeyse sihre 
yaklaşan teknolojisine ön ayak olmuştur.

Peki sözü geçen bu üç veri tipi her ihtiyacımız 
için yeterli olacak mıdır? Buna evet cevabını veri-
yor olsaydım sanırım bu yazıyı derlemezdim. Oto-
nom araçlardan medikal görüntüleme cihazlarına 
kadar, günlük hayatta şimdilik karşılaşmadığımız 
pek çok teknoloji, bu üç veriden daha öte sinyaller 
üzerine çalışmaktadır. Örneğin, nokta bulutları, 
çizgeler, üç boyutlu yüzeyler, olasılık dağılımları 
ve dahası. Maalesef, bu tarzdaki verileri ham ola-
rak işlemek istiyorsak latis varsayımını yapamı-
yoruz, ya da bu varsayım bize pahalıya patlıyor. 
Peki bu varsayımı yapmadan makine öğrenmesi 
mümkün mü? İşte bu noktada geometrik yapay 
zeka (veya geometrik makine öğrenmesi) devreye 
giriyor ve daha genel veri tiplerini işleyebilmemizi 
sağlıyor.

Geometrik öğrenmenin teknik olarak ilginç 
yanlarından (sadece) bir tanesi, verinin geometrik 
yapısını kullanarak evrişim (convolution) denilen 
temel operasyonu Öklidsel (latis gibi) olmayan ta-
nım kümelerine genelleyebilmesidir. Bu sayede, 
aşina olduğumuz çok katmanlı yapay zeka mima-
rilerini direk olarak kurgulayabiliyoruz. Peki ma-
dem bu kadar kolay, neden hala her alana nüfuz 
etmedi? Cevabı tahmin etmek çok da güç değil. 
Maalesef, halihazırda, bu teknoloji her veri tipi 
için özel bir model tanımlamayı gerektiriyor ve 
hangi modelin daha iyi çalışabileceğine dair bir 
fikir birliğine de varılmış değil.

İşte bu nedenle, içinde bulunduğumuz sene 
içerisinde Imperial College’dan Michael Bronste-
in “Yapay Zeka’nın Erlangen Programı”’nı ortaya 
attı. Nedir bu Erlangen Programı? Aslen 1870’ler-
de, Felix Klein tarafından tüm farklı geometrileri 
sınıflandırmak ve bir taksonomi oluşturmak için 
başlatıldı. Yani bir nevi “geometrinin genelleşti-
rilmesi” idi. Şimdi ise yapay zeka benzer bir bir-
leştirme akımına ihtiyaç duyuyor. Yani sorumuz: 
tüm veri tiplerini işleyebilecek meta bir yaklaşım 
bulabilir miyiz? Şayet mümkün ise, sıklıkla kul-
landığımız standart evrişim de bu çatının altın-
da şahsına münhasır yerini alıyor. Bu konuları ve 
teknik detaylarını ilk olarak Stanford Üniversite-
si’nde açtığım ve şimdi Boğaziçi Üniversitesi yaz 
programında devam ettirdiğim “Non-Euclidean 
Methods in Machine Learning” (Makine Öğren-
mesinde Öklidsel Olmayan Metotlar) dersinde 
işliyor ve araştırmalarımda kullanıyorum. 

computer language). Even if the real world is 
not made up of rectangular pixels, this Euclide-
an approach has given us speed, efficiency, and 
ease of computation, leading to today’s almost 
magical technology.

But will these three data types be sufficient 
for all our needs? If my answer were yes, I guess 
I wouldn’t be writing this article. Many tech-
nologies that we have not yet encountered in 
daily life, from autonomous vehicles to medical 
imaging devices, work on signals beyond these 
three data. For example, point clouds, graphs, 
three-dimensional surfaces, probability distri-
butions and more... Unfortunately, if we want 
to process such data raw, we cannot make the 
lattice assumption, or this assumption remains 
costly. So, is machine learning possible without 
making this assumption? This is where geomet-
ric artificial intelligence (or geometric machine 
learning) comes into play, enabling us to pro-
cess more general data types.

(Just) one of the technically interesting aspe-
cts of geometric learning is that it can genera-
lize the basic operation, called convolution, to 
non-Euclidean (unlike lattice) domains, using 
the geometric structure of the data. In this way, 
we can directly construct multi-layered artifici-
al intelligence architectures that we are familiar 
with. So, if geometric AI is that easy, why hasn’t 
it spread to all areas yet? The answer is not dif-
ficult to guess. Unfortunately, at present, this 
technology requires defining a specific model 
for each data type, and there is no consensus 
on which model might work better.

That’s why, this year, Michael Bronstein 
from Imperial College introduced the “Erlan-
gen Program of Machine Learning”. What is 
this Erlangen Programme? It was originally 
started in the 1870s by Felix Klein to classify 
all the different geometries and create a taxo-
nomy. In other words, it was a “generalization 
of geometry”. Now AI needs a similar merging 
stream. So our question is: can we come up with 
a meta-approach that can handle all data types? 
If possible, the standard convolution that we 
frequently use becomes a special case under 
this roof. I cover these topics and technical de-
tails in the “Non-Euclidean Methods in Mac-
hine Learning” course, which I first started at 
Stanford University and now continue in the 
summer program of Boğaziçi University, and 
use them in my research.
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GÜNÜMÜZDE DEMOGRAFIK DEĞIŞIMLER, YENILENEN IŞ MODELLERI, 
DIJITALLEŞME, BÜYÜK VERI ANALITIĞINDEKI GELIŞMELER VE YENI 
REKABET ŞEKILLERI ŞIRKETLERIN SÜREKLI YETENEK GÜNCELLEMELERI 
YAPMALARINI GEREKLI KILIYOR. ARTIK MODERN YETENEK 
SAVAŞLARINDAN GALIP ÇIKMAK, INSAN KAYNAKLARI ALANINDA 
DEĞERLI YETENEKLERI IŞE ALMAK VE ELDE TUTMAK IÇIN GÜNÜ 
KURTARAN EĞITIMLER YETERLI DEĞIL. DAHA IYI SONUÇLAR ELDE 
EDEBILMENIN TEMEL YOLUYSA YETENEK YÖNETIMI VE ÖĞRENME 
ARASINDAKI YAPAY DUVARLARI ORTADAN KALDIRMAKTAN GEÇIYOR.

YETENEK YÖNETİMİ,
İNSANA YATIRIM ODAKLI 

Talent Management Focused on 
Investing in People
TODAY, DEMOGRAPHIC CHANGES, RENEWED BUSINESS MODELS, 
DIGITALIZATION, DEVELOPMENTS IN BIG DATA ANALYTICS AND NEW FORMS OF 
COMPETITION REQUIRE COMPANIES TO CONSTANTLY UPDATE THEIR TALENTS. 
TRAINING THAT SAVES THE DAY IS NO LONGER ENOUGH TO WIN THE MODERN 
TALENT WARS AND RECRUIT AND RETAIN VALUABLE TALENT IN THE HUMAN 
RESOURCES FIELD. THE MAIN WAY TO ACHIEVE BETTER RESULTS IS TO REMOVE 
THE ARTIFICIAL WALLS BETWEEN TALENT MANAGEMENT AND LEARNING.
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D
ünya büyük bir dijital dönüşüm yaşarken, 
yetenek arzının düşüklüğü ve doğru yete-
neklere yönelik talebin yüksekliği dünya 
genelinde bütün ülkeleri ve sektörleri etkisi 
altına alıyor. Durum böyle olunca, iş dün-

yasının ortaya çıkışından itibaren doğru insanları 
işe almak ve elde tutmak için verdiği “yetenek 
savaşları” daha da kızışıyor. Deloitte tarafından 
yayınlanan 2020 İK Raporu’na göre eğitim ve ge-
lişim faaliyetlerinin “çok yüksek” önem taşıdığını 
düşünen şirketlerin oranı geçtiğimiz yıl üç katına 
çıkmış olsa da, şirketlerin bu eğitim çalışmalarına 
hazır olma oranı hızla düşüyor. Araştırmaya katı-
lan şirketlerin yalnızca yüzde 40’ı bu zorluklarla 
yüzleşmeye hazır olduğunu belirtirken, bu oran 
geçen seneye göre yüzde 35 daha düşük oranlarda 
seyrediyor. Bu nedenle, yeni yetenekleri çekmek 

WHILE THE WORLD IS experiencing a great digital 
transformation, the low supply of talent and the 
high demand for the right talents affect all coun-
tries and sectors around the world. This being the 
case, the “talent wars” that the business world has 
waged since its emergence to recruit and retain 
the right people are getting even hotter. Accord-
ing to the 2020 HR Report published by Deloitte, 
although the rate of companies that consider train-
ing and development activities to be of “very high” 
importance has tripled in the past year, the rate of 
companies’ readiness for these training activities 
is rapidly decreasing. While only 40 percent of the 
companies surveyed said they were ready to face 
these challenges, this rate is 35 percent lower than 
last year. Therefore, to attract new talent, organi-
zations need to transform their human resources 
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“Yeni Gerçeklikte  
İnsan Kaynaklarının 
Geleceği” Araştırması ve 
Bazı Sonuçlar

The Future of Human 
Resources in the  
New Reality” Research and 
Some Results

• Covid-19 salgını şirketlerin yetenek 
ihtiyaçlarını ortaya çıkardı. Insan kaynağının 
yönetimi konusunda öncelikler değişti, dijital 
dönüşüm hızlandı.

• Gelecek iki yıl içinde iş gücünün şekli önemli 
ölçüde değişecek. IK yöneticilerinin yüzde 
69’u yaşanan değişimlere uyum sağlamak 
ve süreci etkili biçimde yönetebilmek 
için IK fonksiyonunun da kendini yeniden 
yapılandırması gerektiğine inanıyor. Bu 
dönüşüm, yeni düşünce yapıları, yeni 
yetenekler ve öncelikler demek.

• Salgının etkisiyle bir gecede uzaktan 
çalışma uygulamasına geçen şirketler ve IK 
fonksiyonları birçok yeni zorlukla karşılaştı. 
Çalışanların yüzde 39’unun gelecek iki yıl 
içinde uzaktan çalışmaya devam etmesi ve 
hibrit bir modele geçilmesi bekleniyor.

• Çalışan verimliliği ve çalışan refahı birbiriyle 
ilişkili kavramlar. IK liderleri, çalışan deneyimi 
ve refahının korunması için adımlar atmayı IK 
bölümlerinin öncelikli işleri arasında görüyor.

• Uzaktan çalışanların ve uzaktan çalışmanın 
desteklenmesi, yetenek kazanımı için IK 
alanında şimdiye kadar görülmemiş yatırımlar 
yapılıyor.

• Şirketler için kilit kavramlar ‘iş gücünü 
şekillendirmek’ ve ‘yeteneği yönetmek’ 
olarak öne çıkıyor. IK yöneticilerinin yüzde 
72’si iş gücünü şekillendirmenin en iyi 
yolunun yetenek geliştirmek ve yetenekleri 
yeniden şekillendirmek olduğunu söylüyor. 
Yalnızca yüzde 33’ü bunu ‘uygulaması kolay 
bir yöntem’ olarak değerlendiriyor.

• Gelecek iki yıl içinde çalışanların yüzde 
35’inin yeteneklerinin yenilenmesi gerekiyor. 
Yeni ürün ve hizmetlerin ortaya çıkması, 
teknolojik gelişmeler, çalışanlara yeni 
yetenekler kazandırılmasını zorunlu hale 
getiriyor.

• Yetenekli insanların çalışmak isteyeceği, 
başarılı, yenilikçi şirketler olmak için 
geleceğin teknolojisinden yararlanarak 
iş gücünü şekillendirmek IK birimlerinin 
en önemli önceliği, en zorlu görevi aynı 
zamanda da şirket için en değerli fırsat 
olacak. 

• The Covid-19 outbreak has revealed the 
talent needs of companies. Priorities in 
the management of human resources 
have changed, digital transformation has 
accelerated.

• The shape of the workforce will change 
dramatically over the next two years. 69 
percent of HR managers believe that the HR 
function should also restructure itself in order 
to adapt to the changes and manage the 
process effectively. This transformation means 
new mindsets, new capabilities and priorities.

• Companies and HR functions, which 
switched to remote working overnight due to 
the effect of the epidemic, faced many new 
challenges. It is expected that 39 percent 
of employees will continue to work remotely 
over the next two years and move to a hybrid 
model.

• Employee productivity and employee well-
being are interrelated concepts. HR leaders 
see taking steps to protect employee 
experience and well-being among their HR 
departments’ priorities.

• Unprecedented investments are being made 
in the field of HR to support remote workers 
and remote work, and to acquire talent.

• Key concepts for companies are ‘shaping 
the workforce’ and ‘managing talent’. 72% 
of HR managers say the best way to shape 
their workforce is to develop and reshape 
talent. Only 33 percent consider it an ‘easy to 
implement method’.

• In the next two years, 35 percent of 
employees will need to re-skill. The 
emergence of new products and services, 
technological developments make it 
necessary to acquire new skills for 
employees.

• Shaping the workforce by utilizing the 
technology of the future in order to become 
successful and innovative companies where 
talented people will want to work will be 
the most important priority and the most 
challenging task of the HR units and at the 
same time the most valuable opportunity for 
the company.



için kurumların insan kaynakları stratejilerini 
dönüştürmesi ve şimdiye kadar olduğundan çok 
daha fazla yenilikçi olması, eski varsayımlar ve 
modası geçmiş uygulamalardan en kısa zamanda 
kurtulması gerekiyor.

Yetenek savaşını başarıyla sürdürerek, tekno-
lojiden daha akıllıca yararlanabilmenin, daha 
sağlıklı bir kurum kültürü ve daha dayanıklı bir 
iş gücü oluşturabilmenin en sağlıklı yolunun bu 
olduğu da ifade ediliyor. Artık şirketler çalışan-
larını günü kurtarmaya yönelik bir yaklaşımla 
yönetmek yerine, çalışan gelişiminin şirketin 
büyümesinde bir olmazsa olmaz olarak tasar-
landığı çalışma ortamlarına geçiş yapmak zo-
runda. Yetenek gelişimi için yıllık performans 
değerlendirmeleri yapmak yeterli değil. 

Kuşkusuz ki değişim kolay değildir ve yetenek 
savaşlarında yeni iş alım taktiklerinden daha 
fazlasına ihtiyaç var. Bunun için kurumların 
bütün insan kaynakları sürecini, ellerindeki ye-
tenekleri yönetme ve geliştirme şekillerini çağın 
gereklerine adapte etmesi gerekiyor. Yetenek ve 
öğrenme arasındaki ilişki doğru bir şekilde ku-
rulabilirse hem çalışanların hem de şirketlerin 
stratejik hedeflerine ulaşmaları sağlanabilir.

Yetenek savaşlarının sonunda, yetenek yöne-
timi ve öğrenme arasındaki yapay duvarları orta-
dan kaldıran şirketler iş sürecindeki değişikliklere 
daha iyi yanıt verebilecek ve yenilikler konusunda 
daha başarılı olabilecek; adaptasyon dinamikle-
rini başarıyla yönetebilecek ve rekabet gücünü 
koruyacak. Kendi kendini geliştiren bir şirket, 
çalışanlarına kendi gelişim ve kariyer rotalarını 
kontrol etme gücü verir. Ayrıca çalışanlara mevcut 
yetileri hakkında anlamlı bir bağlam sunarken, 
her bir çalışanın öğrenme inisiyatifi almasına 
olanak tanıyarak kendi gelişim planlamaları için 
neler yapmaları gerektiğini bilmelerini sağlar. 

strategies and be more innovative than ever be-
fore, getting rid of old assumptions and outdated 
practices as soon as possible.

It is also stated that this is the healthiest way to 
benefit from technology more intelligently, to cre-
ate a healthier corporate culture and a more dura-
ble workforce, by successfully continuing the bat-
tle for talent. Now, companies have to transition to 
work environments where employee development 
is designed as a must-have for company growth, 
rather than managing their employees with a sav-
ing-the-day approach. Annual performance eval-
uations are not enough for talent development.

Of course, change isn’t easy, and talent wars need 
more than new recruiting tactics. For this, institu-
tions need to adapt the entire human resources 
process, the way they manage and develop their 
talents, to the requirements of the age. If the rela-
tionship between talent and learning can be estab-
lished correctly, it can be ensured that both employ-
ees and companies reach their strategic goals.

At the end of talent wars, companies that 
remove the artificial barriers between talent 
management and learning will be better able to 
respond to changes in the business process and 
be more successful in innovation; will be able to 
successfully manage adaptation dynamics and 
maintain its competitiveness. A self-developing 
company gives its employees the power to con-
trol their own development and career paths. It 
also provides employees with meaningful con-
text about their current abilities, allowing each 
employee to take the initiative to learn, allow-
ing them to know what they need to do for their 
own development planning. Organizations that 
achieve this will be able to establish a seamless 
connection between their employees and the 
tools that will prepare them for the future. As 
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YETENEK VE ÖĞRENME ARASINDAKİ İLİŞKİ DOĞRU 
BİR ŞEKİLDE KURULABİLİRSE HEM ÇALIŞANLARIN 
HEM DE ŞİRKETLERİN STRATEJİK HEDEFLERİNE 
ULAŞMALARI SAĞLANABİLİR.
IF THE RELATIONSHIP BETWEEN TALENT AND LEARNING CAN BE 
ESTABLISHED CORRECTLY, IT CAN BE ENSURED THAT BOTH EMPLOYEES 
AND COMPANIES REACH THEIR STRATEGIC GOALS.
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Bunu başaran kuruluşlar çalışanlarıyla, onları 
geleceğe hazırlayacak araçlar arasında sorunsuz 
bir bağlantı kurmayı başarabilir.Bu yönde adım 
atan insan kaynakları ekiplerinin sayısı arttıkça, 
yetenek yönetimi iş dünyasının en vazgeçilmez 
güç kaynağı haline gelecektir. Bu aynı zamanda 
kurumların öğrenmedeki dijital dönüşümü için 
de önemli bir yol haritası olacaktır.

Yetenek yönetiminin gelecek dönem nereye 
evrileceğiyle ilgili en son yayınlanan bir rapora 
göz atmakta fayda var. KPMG’nin dünyada 1.300 
üst düzey İK yöneticisiyle gerçekleştirdiği “Yeni 
Gerçeklikte İnsan Kaynaklarının Geleceği Araştır-
ması.”  Araştırmaya göre Covid-19 salgını değişen 
iş yaşamı koşulları ve kurumların öncelikleri doğ-
rultusunda, şirketlerin yetenek ihtiyaçlarını açığa 
çıkardı. Önümüzdeki iki yıl içinde iş gücünün şekli 
değişecek; yeteneği yönetebilen şirketler pandemi 
sonrası yeni döneme avantajlı başlayacak.

“Yeni Gerçeklikte İnsan Kaynaklarının Gelece-
ği Araştırması” sonuçlarını değerlendiren KPMG 
Türkiye İnsan Kaynakları ve Değişim Yönetimi Da-
nışmanlığı Kıdemli Müdürü Tuğba Kavak, “Yeni 
gerçeklikte şirketler için yeteneği bulmak, geliş-
tirmek ve elde tutmak en önemli başlıklardan biri 
olacak. En iyi yetenekleri işe almak ve geliştirmek 
rekabet avantajı sağlıyor. KPMG’nin Küresel CEO 
Araştırması’nda da CEO’lar uzun vadede büyü-
menin önündeki en büyük tehdit olarak ‘yetenek 
riskini’ gördüklerini söylediler. Salgın başlamadan 
önce yaptığımız ankette yetenek riski 11 basamak 
alttaydı. Altı ayda 11 madde yukarı çıkıp büyümenin 
önündeki en önemli tehdit olması bize çok şey söy-
lüyor. Yeni gerçeklikte yöneticiler insan kaynağının 
yönetim sorumluluğunu alırken İK birimleri gelece-
ğin iş gücünü şekillendirmeye yoğunlaşmalı” diyor.

Kavak, İK organizasyonlarının dijital ge-
lecekte rekabet etmek için gerekli iş gücünü 

the number of human resources teams taking 
steps in this direction increases, talent manage-
ment will become the most indispensable power 
source in the business world. This will also be 
an important roadmap for the digital transfor-
mation of institutions in learning.

It would be useful to take a look at the latest 
report on where talent management will evolve 
in the next period. “The Future of Human Re-
sources in the New Reality Research” conduct-
ed by KPMG with 1,300 senior HR executives 
around the world. According to the research, the 
Covid-19 outbreak revealed the talent needs of 
companies in line with the changing business 
life conditions and the priorities of the institu-
tions. The shape of the workforce will change 
over the next two years; Companies that can 
manage talent will start the new period advan-
tageously after the pandemic.

Evaluating the results of the “Future of Human 
Resources in the New Reality” study, Tuğba Kavak, 
Senior Manager of Human Resources and Change 
Management Consulting at KPMG Turkey, said, 
“Finding, developing and retaining talent will be 
one of the most important topics for companies in 
the new reality. Recruiting and developing the best 
talent creates competitive advantage. In KPMG’s 
Global CEO Survey, CEOs said they see “talent 
risk” as the biggest threat to long-term growth. 
In the survey we conducted before the outbreak 
began, the talent risk was 11 steps below. The fact 
that it is the most important threat to growth by 11 
items in six months tells us a lot. In the new reality, 
as managers take responsibility for the manage-
ment of human resources, HR departments must 
focus on shaping the workforce of the future.”

Kavak said that by creating the necessary 
workforce for HR organizations to compete in 

ÖNÜMÜZDEKİ İKİ YIL İÇİNDE İŞ GÜCÜNÜN ŞEKLİ 
DEĞİŞECEK; YETENEĞİ YÖNETEBİLEN ŞİRKETLER 
PANDEMİ SONRASI YENİ DÖNEME AVANTAJLI 
BAŞLAYACAK.
THE SHAPE OF THE WORKFORCE WILL CHANGE IN THE NEXT TWO 
YEARS; COMPANIES THAT CAN MANAGE TALENT WILL START THE NEW 
PERIOD ADVANTAGEOUSLY AFTER THE PANDEMIC.
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oluşturarak, şirketlerin sürdürülebilir başarısı 
için değer katacağı bir düzene geçildiğini söyle-
di. Kavak, “Covid-19’dan sonra dijital dönüşüm 
bir seçim değil artık zorunluluk. İK liderleri oto-
masyon, yapay zeka ile desteklenerek yeniden 
şekillendirilmiş iş gücünü oluşturmaya başlıyor. 
İnsanları işlerle eşleştirdiğimiz bir dünyadan ye-
tenekleri görevlerle eşleştirdiğimiz bir dünyaya 
taşınıyoruz” bilgisini paylaşıyor. 

Deloitte’un, bu yıl 11’incisi hazırladığı “2021 
Global İnsan Kaynakları Trendleri” raporu ise 
Türkiye de dahil toplam 99 ülkeyi kapsıyor. 
‘Şirketler gelişmek için kendilerini nasıl ko-
numlandırabilirler?’ sorusundan yola çıkılarak 
gerçekleştirilen araştırma sonucunda ise; Co-
vid-19’a en hazırlıklı şirketlerin, “gelişim” bakış 
açısına uyum sağladığı ve yıkımı şirketi geleceğe 
hazırlamak için bir fırsat olarak değerlendirdiği 
ortaya çıktı. Deloitte İnsan Yönetimi Hizmetle-
ri Lideri Cem Sezgin konuyla ilgili olarak “İlk 
şoku atlatan şirketler artık “İşin Geleceği” odağı 
ile yarınlarını tasarlıyor” diyor ve ekliyor: “İşin 
Geleceği”ne yönelik pandemi öncesi başlamış 
adımların, artık şirketler tarafından çok daha 
stratejik ve bütünsel bir bakış açısı ile ele alın-
dığını; kurumların bir yandan insan öğesini 
merkeze koyarken alternatif işgücünün ve tek-
nolojinin sunduğu fırsatlardan en iyi şekilde fay-
dalanmayı ihmal etmediklerini görüyoruz. Bu 
dönüşüm yolculuğunda; Covid-19 döneminde 
verdikleri zorlu sınavla insan kaynakları fonksi-
yonları başrol oyuncularından biri oldu.”

the digital future, an order has been established 
in which to create value for the sustainable suc-
cess of the companies. Kavak said, “After Cov-
id-19, digital transformation is no longer a choice 
but a necessity. HR leaders are starting to create 
a reshaped workforce powered by automation, 
artificial intelligence. We are moving from a 
world where we match people to jobs, to a world 
where we match talent to tasks.”

The “2021 Global Human Resources Trends” 
report, which was prepared for the 11th time this 
year by Deloitte, covers a total of 99 countries, in-
cluding Turkey. As a result of the research carried 
out based on the question “How can companies po-
sition themselves to develop?”; It turns out that the 
companies most prepared for Covid-19 are adapting 
to the “development” perspective and seeing the 
destruction as an opportunity to prepare the com-
pany for the future. Deloitte Human Management 
Services Leader Cem Sezgin says, “Companies that 
survived the first shock are now designing their fu-
ture with the focus of “The Future of Work” and 
adds: “The steps towards the “Future of Work” 
that started before the pandemic, are now a much 
more strategic and holistic view by companies. it 
is handled with an angle; We see that while institu-
tions put the human element at the center, they do 
not neglect to make the most of the opportunities 
offered by alternative workforce and technology. 
In this transformation journey; Human resources 
functions became one of the leading players with 
the tough test they gave during the Covid-19 period.
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JOANNA REES
JOANNA REES, WEST YÖNETICI ORTAĞI VE NFTE, ENDEAVOUR, NEW SCHOOLS GIRIŞIM FONU VE B TAKIMININ KIDEMLI ORTAĞI  
WEST MANAGING PARTNER AND SENIOR PARTNER OF NFTE, ENDEAVOR, NEW SCHOOLS VENTURE FUND AND TEAM B

En İyi Yetenekleri Çekmek 
2021 VE SONRASI IŞE ALIMLAR IÇIN BÜYÜK BIR YIL OLACAK. YAKIN TARIHLI 
BIR PITCHBOOK ANKETI, ÖZEL ŞIRKETLERIN % 90’ININ BU YIL IŞE ALIM 
YAPMAYI PLANLADIKLARINI SÖYLÜYOR. IŞSIZLIK BAŞVURULARI PANDEMI 
BAŞLADIĞINDAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVIYEDE. 2020’DE IŞE ALIMLARI 
DONDURAN VE FIRTINAYI ATLATAN ŞIRKETLER, DAHA ÖNCE ERIŞILEMEYEN 
YETENEKLERE UZAKTAN ÇALIŞMA YOLUYLA ERIŞEREK ARTIK YATIRIM YAPMAYA 
VE BÜYÜMEYE HAZIR.
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Attracting the Best Talent

Pek çok şirketin 2021 için büyük işe 
alım hedefleri olsa da, markalarını 
sanal bir dünyada nasıl hayata ge-
çirecekleri ve en iyi yetenekleri na-

sıl çekecekleri sorusu devam ediyor. Google, 
Facebook veya Starbucks gibi büyük fiziksel 
kampüsleri düşündüğünüzde mimariden 
yemek ve stile kadar, markalar her noktaya 
nüfuz ediyor. Her şirketin ve işverenin kar-
şılaştığı en büyük soru artık “En iyi yetenek 
nerede” değil, “Markamız sanal bir odanın her 
köşesine nasıl nüfuz edecek?” sorusu üzerine 
kurgulanıyor.

Ayrıca, büyük ev teknolojisi isimleri eski coğ-
rafi sınırlarının dışında aramaya başladıkça, 
önceden yalıtılmış coğrafyalardaki girişimler 
artık yeteneklerini daha büyük, daha yerleşik 
ve tanınabilir markalara kaptırma tehdidiyle 
karşı karşıya. Küresel yetenek savaşında po-
tansiyel işe alımlar, anladıkları, uyum sağla-
dıkları ve inandıkları markalara sahip şirketleri 
seçecekler. Bu yetenek savaşını kazanmak için 
şirketlerin dış renkler ve logolar vb.) ve iç ( de-
ğerleri, vizyon ifadeleri vb.) bileşenlerini sanal 
deneyimlere dönüştürecek ve aday deneyimi 
yeniden belirlenecek. 

Uzun zamandır bir marka kurucusu ve ya-
tırımcısı olarak, bir markanın bir müşterinin 
(bu durumda potansiyel çalışanın) şirketle ya-
şadığı etkileşimlerin toplamı olduğuna inanı-
yorum. Bir medya kampanyası satın almaktan 
daha fazlası, olası çalışanlarınızın şirketiniz-
le deneyimlediği tutarlı temas noktaları ve 
anlar, zaman içinde güvenilirlik ve tanınırlık 
oluşturuyor. 

Peki, markanızı yetenek avcılığından nasıl 
yalıtabilir ve fiziksel alanları aşan bir deneyim 
gerçekleştirebilirsiniz? Yetenek savaşını kazan-
mak için odaklanmanız işte üç önemli konu.  

WHILE MANY COMPANIES have big hiring am-
bitions for 2021, the question remains as to how 
they will bring their brands to life in a virtual 
world and attract the best talent. Consider large 
physical campuses like Google, Facebook, or 
Starbucks: from architecture to food to style, 
the brand “vibe” permeates every corner. The 
biggest question every company and employer 
faces is no longer “Where is the best talent,” but 
“How will our brand permeate every corner of 
a virtual room?” Moreover, as big household 
tech names begin to search outside their former 
geographical confines, startups in previously 
insulated geographies now face the threat of 
losing talent to larger, more established and 
recognizable brands.

In the global war for talent, potential hires 
will choose companies with the brands they 
understand, align with and believe in. In or-
der to win this talent war, companies will have 
to translate the external (colors, logos, etc.) 
and internal (values, vision statements, etc.) 
components of their brand into virtual expe-
riences and wholly reimagine the candidate 
experience.

As a longtime brand builder and investor, I 
believe that a brand is the sum total of intera-
ctions a customer—in this case the prospecti-
ve employee—experiences with the company. 
More than just buying a splashy media campa-
ign, the consistent touchpoints and moments 
your prospective employee experiences with 
your company build credibility and recogni-
tion over time.

So how can you insulate your brand from 
talent poaching and create an experience 
that transcends physical spaces? Here are 
the three areas you must focus on to win the 
talent war.

ALREADY, 2021 IS SHAPING UP TO BE A BIG YEAR FOR HIRING—AND EMPLOYEES KNOW IT. 
IN A RECENT PITCHBOOK SURVEY, 90 % OF PRIVATE COMPANIES SAID THEY PLAN TO HIRE 
THIS YEAR, AND UNEMPLOYMENT CLAIMS RECENTLY DROPPED TO THEIR LOWEST POINT 
SINCE THE PANDEMIC BEGAN. COMPANIES THAT FROZE HIRING IN 2020 AND WEATHERED 
THE STORM ARE NOW READY TO INVEST AND GROW BY ACCESSING PREVIOUSLY 
INACCESSIBLE TALENT THROUGH REMOTE WORK.
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ETKILEYEN BIR MARKAYLA  
YETENEK ÇEKIN 
Her şeyden önce, neyi temsil ettiğinizi, bunun ne-
den önemli olduğunu ve bunu başkalarına nasıl ifa-
de edeceğinizi bilmeniz gerekir. West’te bir şirketin 
marka platformunu tanımlayarak ve kodlayarak 
başlıyoruz. Kim ne, neden ve nasıl.  Ekipteki her-
kesin her gün (ve bazen gece!) tam olarak katılımını 
sağlar. Bu aynı zamanda markanın “karakterinin” 
açık bir tanımı. Logo dışında, marka platformunuza 
yatırım yapmanız gerekir. En başarılı markalar, tüm 
mesajlaşma ve temas noktalarını hizalama konu-
sunda çılgınca gayret gösterirler.

YOLCULUĞU DEĞERLENDIRIN
Herhangi bir pazarlama lideri, hayat boyu gay-
retli müşterileri çekmek ve elde tutmak için 
müşteri yolculuğunun önemini vurgulayacak-
tır. Tüm şirketlerin aynı zihniyeti yetenek ka-
zanma stratejilerine de uygulaması gerekiyor. 
Markanızın, vizyonunuzun ve misyonunuzun 
hikayesini anlatan çalışan işe alma, işe alım ve 
geliştirme sürecine hangi “sürpriz ve keyifli” 

ATTRACT TALENT WITH A BRAND  
THAT RESONATES 
Above all, you need to know what you stand for, 
why that matters, and how to articulate it to ot-
hers. At my firm, West, we start by defining and 
codifying a company’s Brand Platform—it’s the 
who, what, why and how. This includes the big 
north star a company is aiming for, the thing 
that gets everyone on the team to engage fully 
each day (and night at times!) This is also a clear 
definition of the “character” of the brand. Be-
yond the logo, employee swag, or custom Slack 
theme, you have to invest in your brand plat-
form. The most successful brands are maniacal-
ly diligent about aligning all of their messaging 
and touch points.

EVALUATE THE JOURNEY
Any marketing leader will stress the importance 
of the customer journey in order to attract and 
retain zealous lifelong customers. All companies 
need to apply this same mindset to their talent-a-
cquisition strategies. Determine what “surprise 
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anların eklenebileceğini belirleyin. Şirketinize 
özgü yapabileceğiniz her şey, yetenekleri çek-
me ve elde tutma yeteneğinizi olumlu yönde 
etkileyecektir.

ÇALIŞANLARINIZ MARKA 
SAVUNUCUSU
Bu, işe başlama anında başlar. Markayı gerçek-
ten sağlamlaştırabileceğiniz ve çalışanınızı iyi 
konuşan bir savunucuya dönüştürebileceğiniz 
mükemmel bir an. Çalışanlarınız sizin en büyük 
savunucularınız olmalıdır, ancak etkili olabilme-
leri için sadece markayı derinlemesine anlamaları 
değil, aynı zamanda onu heyecan verici, duygu-
sal bir şekilde hissetmeleri gerekir. Nihai olarak, 
yetenek için küresel savaşta, potansiyel işe alım-
lar anladıkları, uyum sağladıkları ve inandıkları 
markalara sahip şirketleri seçeceklerdir. Başka bir 
deyişle, sevdikleri markalar. Marka vizyonunu-
zu netleştirmemek, tamamen uzak dünyamızda 
yapmayı göze alamayacağınız bir yanlış adımdır. 
Markanıza odaklanmak, önünüzdeki yetenek sa-
vaşlarını kazanmanızı sağlayacaktır.

and delight” moments can be injected into the 
employee hiring, onboarding and development 
process that tell the story of your brand, visi-
on, and mission. Everything you can do that is 
unique to your company will positively impact 
your ability to attract and retain talent.

YOUR EMPLOYEES ARE BRAND 
ADVOCATES
This begins right at onboarding. It’s the perfect 
moment when you can really cement the brand 
and turn your employee into a well-spoken advo-
cate. Employees should be your biggest advocates, 
but in order to be effective, they must not only 
deeply understand the brand but also feel it in an 
exciting, emotional way. Ultimately, in the global 
war for talent, potential hires will choose com-
panies with the brands they understand, align 
with and believe in. In other words, the brands 
they love. Failing to crystalize your brand vision 
is a misstep you can’t afford to make in our fully 
remote world. Focusing on your brand will enable 
you to win in the talent wars that lie ahead.
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SOSYAL İNOVASYON
İNOVASYON HEM BİR SÜREÇ HEM DE BİR ÜRÜNDÜR. BU DOĞRULTUDA, 
İNOVASYON KAVRAMI  AKADEMİK LİTERATÜRDE İKİ FARKLI AKIMA AYRILMIŞ 
DURUMDA. BİR AKIM, BİREYSEL ÜRETKENLİK, ÖRGÜTSEL YAPI, ÇEVRESEL 
BAĞLAM VE SOSYAL VE EKONOMİK FAKTÖRLER GİBİ İNOVASYON 
ÜRETEN ÖRGÜTSEL VE TOPLUMSAL SÜREÇLERİ ARAŞTIRIR. DİĞER 
AKIM İSE İNOVASYONA, YENİ ÜRÜNLER, ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE ÜRETİM 
YÖNTEMLERİNDE KENDİNİ GÖSTEREN BİR SONUÇ OLARAK YAKLAŞIR. 
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SOCIAL INNOVATION
INNOVATION IS BOTH A PROCESS AND A PRODUCT. IN THIS DIRECTION, THE 
CONCEPT OF INNOVATION IS DIVIDED INTO TWO DIFFERENT STREAMS IN THE 
ACADEMIC LITERATURE. ONE MOVEMENT EXPLORES THE ORGANIZATIONAL 
AND SOCIETAL PROCESSES THAT PRODUCE INNOVATION, SUCH AS INDIVIDUAL 
CREATIVITY, ORGANIZATIONAL STRUCTURE, ENVIRONMENTAL CONTEXT, AND 
SOCIAL AND ECONOMIC FACTORS. THE OTHER CURRENT APPROACHES 
INNOVATION AS A RESULT THAT MANIFESTS ITSELF IN NEW PRODUCTS, 
PRODUCT FEATURES AND PRODUCTION METHODS.
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S
osyal inovasyon, nihai olarak bireylerin 
ve toplulukların refahını iyileştirmeyi 
amaçlayan kavramsal, süreç, ürün veya 
organizasyonel değişim anlamına ge-
len yeni çözümlerin tasarımı ve uygu-

lanması anlamına geliyor. Sosyal ekonomi 
ve sivil toplum tarafından üstlenilen birçok 
girişimin, ekonomik kalkınmaya katkıda bu-
lunurken, sosyo-ekonomik ve çevresel sorun-
larla başa çıkmada yenilikçi olduğu kanıtlan-
mıştır. Sosyal inovasyonun potansiyelinden 
tam olarak yararlanmak için, kamu, kâr ama-
cı gütmeyen ve özel aktörlerin sosyal olarak 
yenilikçi çözümleri birlikte inşa etmelerini 
ve uygulamalarını destekleyecek ve böylece 
sosyo-ekonomik sorunları ele almaya, daha 
güçlü bölgesel dayanıklılık oluşturmaya ve 
daha iyi hale getirmeye katkıda bulunacak 
etkinleştirici bir politika çerçevesine ihtiyaç 
vardır. 

SOCIAL INNOVATION refers to the design and 
implementation of new solutions, meaning 
conceptual, process, product or organizational 
change, aimed at ultimately improving the 
well-being and well-being of individuals and 
communities. Many initiatives undertaken 
by the social economy and civil society have 
proven innovative in tackling socio-economic 
and environmental issues while contributing 
to economic development. To fully exploit the 
potential of social innovation, an enabling pol-
icy will support public, non-profit and private 
actors to jointly build and implement socially 
innovative solutions, thereby contributing to 
addressing socio-economic issues, building 
stronger regional resilience and improving 
framework is needed.

Practitioners in the innovation field need 
to know how to produce more and better in-
novations. Similarly, legislators and funders 

FAYDALI SONUÇLAR VE  
SOSYAL İNOVASYON
Sosyal inovasyon, iklim değişikliği, eşitsizlikler, 
yoksulluk, işgücü piyasası, istihdam sorunları, 
sağlık ve eğitim sistemlerindeki boşluklar, 
yaşlanma ve göç gibi toplumsal sorunları 
doğrudan ele alan faydalı sonuçlar sağlamaya 
çalışmaktadır. 
Sosyal inovasyonun üç toplumsal düzeyi nedir? 
1. Sosyal talepler seviyesi: mevcut kurumlar 

tarafından ele alınmayan ve genellikle 
savunmasız insanları diğerlerinden daha fazla 
etkileyen belirli grupların karşılaştıkları belirli 
sorunlarla mücadele etmek. Bunlar tipik olarak 
mikro düzeyde görülür.

2. Toplumsal sorunlar seviyesi: İnsanları daha 
büyük bir sosyal ölçekte veya tüm sektörlerde 
etkileyen sorunlarla mücadele, genellikle 
sosyal aktörler arasında yeni ilişkiler biçimleri 
gerektiren sosyal, ekonomik, çevresel ve 
kültürel faktörlerin karmaşık ilişkileriyle kendini 
gösterir.

3. Sistematik değişim seviyesi: Yönetişim yapılarını 
değiştirerek güçlendirme ve öğrenmenin 
refahın kaynakları ve sonuçları olduğu daha 
katılımcı arenalar oluşturarak toplumun, 
kurumların ve aktörlerinin çalışma biçiminde 
bazı temel dönüşümleri sağlamaktır. Bu 
genellikle makro düzey olarak görülür.

USEFUL RESULTS AND SOCIAL INNOVATION
Social innovation seeks to provide useful results 
that directly address societal problems such 
as climate change, inequalities, poverty, labor 
market, employment problems, gaps in health 
and education systems, aging and migration.
What are the three societal levels of social 
innovation?
1. Level of social demands: tackling specific 

problems faced by certain groups that are not 
addressed by existing institutions and often 
affect vulnerable people more than others. 
These typically occur at the micro level.

2. Level of societal problems: Tackling problems 
that affect people on a larger social scale 
or in all sectors often manifests itself in 
complex relationships of social, economic, 
environmental and cultural factors that 
require new forms of relations between social 
actors.

3. Systematic level of change: To achieve 
some fundamental transformations in 
the way society, institutions and actors 
work by changing governance structures, 
creating more participatory arenas where 
empowerment and learning are sources and 
outcomes of well-being. This is often seen as 
a macro level.
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İnovasyon alanındaki uygulayıcıların, na-
sıl daha fazla ve iyi inovasyon üretileceğini 
bilmeleri gerekir. Benzer şekilde, mevzuat 
geliştirenler ile fonlayanlar da inovasyonu 
destekleyen bağlamların nasıl tasarlanacağı-
nı bilmelidir. Bir sürecin ya da sonucun ino-
vasyon olarak değerlendirilebilmesi için, iki 
kriteri karşılaması gerekiyor.  Bunlardan ilki 
yeniliktir: Her ne kadar inovasyonların mut-
laka orijinal olması gerekmese de, kullanıcı, 
içerik veya uygulama için yenilik getirmelidir. 
İkinci kriter ise gelişimdir. Bir sürecin ya da 
sonucun inovasyon olarak değerlendirilmesi 
için, bunların mevcut alternatiflerden daha 
etkili ya da verimli olması gerekir. Biz bu ge-
lişim listesine daha sürdürülebilir veya daha 
adil olanı da ekliyoruz.

Sürdürülebilir olmaktan kasıt, hem çevre-
sel hem de organizasyonel olarak devamlılık 
sağlayabilecek, yani uzun bir zaman boyunca 
çalışmaya devam edebilecek çözümlerdir. Ör-
neğin, petrol sondajı veya balıkçılık gibi doğal 
kaynak kullanımı ile yoksulluğa getirilen bazı 
çözümler, kısıtlı kaynaklar nedeniyle, doğal 
olarak sınırlandırılmıştır. Bazı tanımlar önem-
siz ve küçük inovasyonları dikkate almazken, 
bazıları da marjinal ve radikal inovasyonları 
birbirinden ayırıyor. 

Özetlemek gerekirse, dört farklı inovasyon 
unsurunu ayırt etmek gerekiyor. Birincisi; tek-
nik, toplumsal ve ekonomik faktörleri içeren 
yeni bir ürün ya da çözüm üretme ya da öne 
çıkarma süreci. İkincisi; ürün ya da icadın ken-
disi -sonucu inovasyon olarak adlandırıyoruz. 
Üçüncüsü; daha geniş bir kullanım alanına 
yayılması için inovasyonun yaygınlaşması ya 

should know how to design contexts that sup-
port innovation. For a process or result to be 
considered an innovation, it must meet two 
criteria. The first of these is innovation: al-
though innovations do not necessarily have 
to be original, the user must bring innovation 
to the content or application. The second crite-
rion is development. For a process or result to 
be considered an innovation, it must be more 
effective or efficient than existing alternatives. 
We add to this list of development the more 
sustainable or fairer one.

By being sustainable, we mean solutions 
that can provide both environmental and or-
ganizational continuity, that is, that can con-
tinue to work over a long period of time. For 
example, some solutions to poverty through 
the use of natural resources, such as oil drill-
ing or fishing, are inherently constrained by 
scarce resources. Some definitions ignore 
trivial and minor innovations, while others 
distinguish between marginal and radical 
innovations.

To summarize, it is necessary to distin-
guish four different innovation elements. 
First; The process of producing or creat-
ing a new product or solution that includes 
technical, social and economic factors. Lat-
ter; the product or the invention itself—we 
call the result innovation. Third; diffusion 
or adoption of innovation for its wider use. 
Fourth; the ultimate value created by inno-
vation. This reasoning gives us the first half 
of our definition of social innovation: a new 
solution to a social problem that is more ef-
fective, efficient, sustainable, or equitable 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ 
DOĞRULTUSUNDA BUGÜNÜN KÜRESEL KRİZLERİ 
(İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, İŞSİZLİK VE YOKSULLUK GİBİ) HEM 
EKONOMİK HEM DE SOSYAL İÇERİĞE SAHİPTİR.
IN LINE WITH THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS, TODAY’S 
GLOBAL CRISES (SUCH AS CLIMATE CHANGE, UNEMPLOYMENT AND 
POVERTY) HAVE BOTH ECONOMIC AND SOCIAL CONTENT. 
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da benimsenmesi. Dördüncüsü; inovasyon 
tarafından öne çıkarılan nihai değer. Bu akıl 
yürütme bize sosyal inovasyon tanımımızın 
ilk yarısını verir: Bir toplumsal sorun için 
üretilen, mevcut çözümlerden daha etkili, ve-
rimli, sürdürülebilir ya da adil yeni bir çözüm. 
Öncelikle inovasyon ile arasındaki en temel 
farklar “Ticari olmaması” ve “Toplumsal ye-
nileşimi” sağlamaya çalışmasıdır. Teknoloji 
alanında yoğun olarak yapılan inovasyonun 
bazı olumsuz sonuçları da beraberinde getir-
diği bir gerçektir.

Sosyal inovasyonla bu olumsuz sonuçların 
iyileştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca teknolojik 
inovasyonun, sosyolojik etkileri de ele alınmak-
ta. Teknoloji ile kurduğumuz sistemlerden pek 
çok insan faydalanırken, bazı kişiler de siste-
min dışında kalır. Bunun da sonucu olarak, bu 
insanlar yoksulluk, evsizlik, bağımlılık, ayrım-
cılık ve işsizliğe itilmekte.  Örneğin teknoloji 
ilerledikçe işletmelerin maliyetleri düşer, kısa 
zamanda daha çok üretim yapılır ve verimli-
likleri artar. Kısacası, sosyal inovasyon, insan, 
toplum ve gezegenimiz için sürdürülebilir bir 
yaşam sağlamak adına geliştirilen projeler-
le, var olan toplumsal, kültürel, ekonomik ve 
çevresel sorunlara yenilikçi çözümler üretme 
ve bunları hayata geçirme faaliyeti olarak öne 
çıkıyor.

than existing solutions. First of all, the most 
basic differences between innovation and 
“non-commercial” and “Social innovation” 
is trying to provide. It is a fact that intensive 
innovation in the field of technology brings 
with it some negative consequences.

Social innovation aims to improve these 
negative results. In addition, the sociological 
effects of technological innovation are also 
discussed. While many people benefit from 
the systems we set up with technology, some 
people stay out of the system. As a result, these 
people are pushed into poverty, homelessness, 
addiction, discrimination and unemployment. 
For example, as technology advances, the 
costs of enterprises decrease, more production 
is made in a short time and their productivity 
increases. In short, social innovation stands 
out as the activity of producing and imple-
menting innovative solutions to existing so-
cial, cultural, economic and environmental 
problems with projects developed to ensure 
a sustainable life for people, society and our 
planet.

The first name that comes to mind when 
social enterprise and social innovation is 
mentioned is Bangladeshi economics pro-
fessor and banker Muhammed Yunus is one 
of the first to implement the “Micro-credit” 

21. YÜZYILDA İNOVASYON, GEÇEN YÜZYILDA 
BENİMSENEN KÂR ODAKLI VE ULUSAL HEDEFLİ OLARAK 
NİTELENDİRİLEN MODELDEN FARKLIDIR. İNOVASYONUN 
TEMEL NEDENİ EKONOMİK DEĞER ÜRETMEKTİR. 
GELECEĞİN TOPLUMU, KÜRESEL İŞBİRLİKLERİYLE 
SOSYAL İNOVASYONU HAREKETE GEÇİRMELİ.

INNOVATION IN THE 21ST CENTURY IS DIFFERENT FROM THE PROFIT-
ORIENTED AND NATIONALLY TARGETED MODEL ADOPTED IN THE 
LAST CENTURY. THE MAIN REASON FOR INNOVATION IS GENERATING 
ECONOMIC VALUE. THE SOCIETY OF THE FUTURE MUST MOVE SOCIAL 
INNOVATION THROUGH GLOBAL COLLABORATIONS.
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PAYLAŞILAN DEĞER DEĞERİ  
OLUŞTURMAK İÇİN SOSYAL İNOVASYON
İyi bir getiri elde etmek isteyen sosyal yatırımcılar 
için aşağıdaki fikirler paylaşılan değer öne çıkarma 
fırsatı olarak sunulmaktadır:
1. Kurumun sürdürülebilirlik stratejisine bağlı 

sosyal inovasyon için bir strateji ve eylem planı 
hazırlamak.

2. Yeni organizasyonları destekleyerek ve mevcut 
organizasyonları uyarlayarak sosyal inovasyon 
için kapasite geliştirmek. Bu, sosyal inovasyon 
için bağımsız üçüncü sektör faktörlerinin 
desteklenmesini ve kamu sektöründe birimler 
kurulmasını içerebilir.

3. Yenilikçi ve sektörler arası yaklaşımları teşvik 
etmek için kamu alımlarının gücünü kullanarak 
sosyal inovasyonlar için pazarın güçlendirilmesi 
ve sektörler arası işbirliklerinin teşvik edilmesi.

4. İnovasyon sürecinin her aşaması ve özellikle 
pilot uygulamaların ve ölçeklendirmenin finanse 
edilmesi için yeni finansman modellerine yatırım 
yapmak. Yeni finansal araçların sonuçlara 
dayalı yaklaşımları nasıl destekleyebileceğini 
keşfetmek (örneğin sosyal etki tahvilleri veya 
çıktı modellerine göre ödeme).

5. Mevcut ve önerilen politika ve projelerin etki 
değerlendirmesi, kıyaslama ve karşılaştırılması 
için sosyal inovasyon sonuçlarını ölçmek için 
daha iyi yapıların oluşturulması.

6. Sosyal inovasyon yaklaşımları konusunda 
değişimi ve öğrenmeyi teşvik etmek.

SOCIAL INNOVATION TO CREATE  
SHARED VALUE
For social investors looking to generate good 
returns, the following ideas are presented as an 
opportunity to create shared value:
1. To prepare a strategy and action plan for social 

innovation based on the sustainability strategy of 
the institution.

2. Build capacity for social innovation by supporting 
new organizations and adapting existing ones. 
This may include supporting independent 
third sector drivers for social innovation and 
establishing units in the public sector.

3. Strengthening the market for social innovations 
and promoting cross-sectoral collaborations 
by using the power of public procurement 
to promote innovative and cross-sectoral 
approaches.

4. Investing in new financing models for all phases 
of the innovation process and especially for 
financing pilot implementations and scaling. 
Exploring how new financial instruments can 
support results-based approaches (for example, 
social impact bonds or payment by output 
models).

5. Establishing better structures to measure social 
innovation outcomes for impact assessment, 
benchmarking and comparison of existing and 
proposed policies and projects.

6. To promote change and learning about social 
innovation approaches.
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Sosyal girişim ve sosyal inovasyon deyince 
akla gelen ilk isim Bangladeş’li iktisat profesö-
rü ve bankacı Muhammed Yunus’tur (d.1940, 
Bangladeş – … ). Yunus, “Mikro kredi” sistemini 
ilk gerçekleştirenlerdendir. İlginç bir hikayesi 
var; 1970’li yıllarda, Muhammed Yunus, Bang-
ladeş’li kadınların, 5 Taka (Bangladeş Para Biri-
mi), yani 0,07 $ (0,109 TL) tutarındaki borçları 
nedeniyle, köle haline geldiklerini görür ve kre-
di almaları için banka müdürleriyle görüşür. 
Fakat görüşme sonrası aldığı cevap: “Yoksullar 
bankadan kredi almaya uygun özelliklere sahip 
değiller, onlar kredilendirilebilir değildir” olur. 
Bunun üzerine, yoksulların, kendileri-
ne iş bulma imkanını sağlayabilme-
leri için, cebindeki 27 doları 42 kişiye 
kredi olarak vererek, ilk adımı atar. 
Çünkü Yunus, girişimciliğin insanın 
doğasında var olduğuna inanmakta-
dır. 1976 yılında yoksulları girişimci 
yapmak amacıyla, “Muhammed Yu-
nus “Mikro kredi” konusunda öncülük 
eden Grameen Bankası’nı kurar. 2006 
yılında ise, bu projesiyle kendisine No-
bel Barış Ödülü verilir.

2015 yılında ABD’nin Seattle şeh-
rinde 400 kişinin yaşadığı Providence 
Mount St. Vincent Huzurevinde “Ku-
şaklararası Öğrenme Merkezi” adında 
açılan anaokulu da sosyal inovasyona 
bir örnektir. Bu proje ile 1-5 yaş ara-
sındaki çocukların yaşlılarla iletişime 
geçmesi sağlanarak gelecekte kuşak 

system. It has an interesting story; In the 
1970s, Mohammed Yunus sees that Bangla-
deshi women are enslaved by their debts of 
5 Taka (Bangladesh Currency), or $0.07  and 
talks to bank managers to get a loan. However, 
the answer he received after the interview was: 
“The poor do not have the qualifications to get 
a loan from the bank, they are not creditable”. 
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çatışmalarının önüne geçmesi hedeflenmiştir.  
Çocuklar yaşlanma sürecini ve engelli insanlar-
la iletişime geçmeyi öğreniyor, sevgi dolu bir 
ortamda zaman geçiriyorlar. Bu proje yaşlılar 
için de faydalı çünkü yaşlılar çocuklarla iletişi-
me geçerek onlara deneyimlerini aktarıyorlar 
ve işe yaradıklarını hissediyorlar. 

Sosyal inovasyon, sadece sosyal problemlere 
çözüm aramakla kalmıyor ayrıca nesli tükenen 
hayvanlar, biyolojik çeşitliliğin kaybolması, 
ozon tabakasının delinmesi, çevre kirliliği, su 
kaynaklarının tükenmesi gibi doğal sistemleri-
mizin zarar görmesinin de önüne geçmek için 
çaba sarf etmeyi de kapsıyor. 

Hitachi sosyal inovasyon adına çalışanların 
duygusal durumunu takip etmek için bir cihaz 
tasarladı. Kredi kartı büyüklüğünde olan bu 
mutluluk ölçüm cihazı (Human Big Data) ile 
çalışanların mutluluk düzeyi ölçülüyor. Böyle-
ce işyerinde verimliliği arttırmanın en önemli 
unsuru olan mutlu çalışan sayısını arttırmala-
rı, motivasyon çalışmalarını geliştirmeleri için 
firma sahipleri yönlendiriliyor. İşletmelerin 
artık kendilerine “Nasıl daha fazla kâr sağla-
rız” sorusunun yanında, “Sosyal alanda nasıl 
yenilik yaparız?”, “Mevcut sosyal problemlere 
yeni çözümler bulabilir miyiz?”, “Potansiyel 
sosyal sorunlara ne tür çözümler üretebiliriz?” 
sorularını da sormaya başlamaları gerekmekte-
dir. İşletmelerin bu alanda üniversiteler, sivil 
toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları ile iş 
birliği içinde olmaları geleceğin en büyük he-
defi olacaktır.  

Thereupon, he takes the first step by lend-
ing $27 in his pocket to 42 people so that the 
poor can provide them with the opportunity 
to create jobs. Because Yunus believes that 
entrepreneurship exists in human nature. In 
1976, in order to make the poor entrepreneurs, 
“Muhammed Yunus” “Microcredit” was the 
subject.

He establishes the Grameen Bank, which is 
a pioneer in the field. In 2006, he was awarded 
the Nobel Peace Prize for this project.

In 2015, Providence Mount St., where 400 
people live in Seattle, USA. The kindergarten 
named “Intergenerational Learning Center” in 
Vincent Nursing Home is an example of social 
innovation. With this project, it is aimed to 
prevent generational conflicts in the future by 
enabling children between the ages of 1-5 to 
communicate with the elderly. Children learn 
about the aging process and communicate 
with people with disabilities, and spend time 
in a loving environment. This project is also 
beneficial for the elderly because they com-
municate with the children and share their 
experiences with them and they feel that they 
are useful.

Social innovation includes not only seeking 
solutions to social problems, but also striving 
to prevent damage to our natural systems such 
as endangered animals, loss of biodiversity, 
depletion of the ozone layer, environmental 
pollution, depletion of water resources.

Hitachi designed a device to monitor the 
emotional state of employees in the name of 
social innovation. The happiness level of em-
ployees is measured with this happiness mea-
suring device (Human Big Data), which is the 
size of a credit card. Thus, company owners 
are directed to increase the number of happy 
employees, which is the most important factor 
in increasing productivity in the workplace, 
and to improve their motivation work. In ad-
dition to the question “How can we make more 
profits”, businesses now ask “How do we in-
novate in the social field?”, “Can we find new 
solutions to existing social problems?”, “What 
kind of solutions can we produce to potential 
social problems?” They should also start ask-
ing questions. It will be the biggest goal of the 
future for businesses to cooperate with univer-
sities, non-governmental organizations and 
public institutions in this field.
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SUNIL PRASHARA
PMI BAŞKANI VE CEO’SU 

PMI PRESIDENT AND CEO

İnovasyonu  
Teşvik Etmek 

İNOVASYONU TEŞVİK ETMENİN EN ÖNEMLİ  
YOLU, İNOVASYON KAYNAKLARINA ULAŞAMAYAN 

VEYA BU KANALLARI KULLANAMAYANLARI BU 
ALANLARA  YAKINLAŞTIRMAKTIR. 
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Promoting 
Innovation

İnovasyon genellikle bir ihtiyaç noktasından 
ortaya çıkar. Elbette her yenilik bir Ar-Ge 
merkezinden çıkmaz veya yeni bir ürün 
veya hizmeti içermez. Tedarik zincirlerinde, 

üretim sistemlerinde, satış ve pazarlama fonksi-
yonlarında, dağıtım kanallarında, İK ve hukuk 
departmanlarında, bir şirketin operasyonlarının 
tüm alanlarında sorunlu noktalar mevcuttur. İş 
liderleri olarak,  kuruluşlarımız içinde nerede 
olurlarsa olsunlar sorunlu noktaları ele alabilme-
miz için tüm çalışanlarımız arasında bir inovas-
yon zihniyeti geliştirmemiz gerekiyor.

INNOVATION OFTEN ARISES from a point of need. 
Of course, not every innovation comes from an 
R&D center or includes a new product or service. In 
supply chains, production systems, sales and mar-
keting functions, distribution channels, HR and 
legal departments, there are trouble spots in all ar-
eas of a company’s operations. As business leaders, 
we need to foster an innovation mindset among all 
our employees so that we can address the hotspots 
wherever they are within our organizations.

According to a recent Pulse of the Profession 
survey conducted by the Project Management 

THE MOST IMPORTANT WAY TO ENCOURAGE INNOVATION 
IS TO BRING THOSE WHO CANNOT REACH INNOVATION 
RESOURCES OR USE THESE CHANNELS CLOSER TO 
THESE AREAS.
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Liderliğini  yaptığım Project Management Ins-
titute (PMI) tarafından yürütülen yakın tarihli 
bir  Pulse of the Profession anketine göre, proje 
profesyonellerinin %74’ü, kuruluşlarının ekipler 
tarafından öne sürülen yenilikçi fikirlere sponsor 
olduğunu veya bunlara yatırım yaptığını söylüyor. 
Ancak yalnızca dörtte biri, ekiplerinin yenilikçi 
düşünme veya fikir üretmeye zaman ayırmasını 
gerektiriyor ve beşte biri, bir üretim laboratuvarı 
veya hackathon’a ev sahipliği yaptı. İnovasyonu 
teşvik etmenin bir yolu, dahili veya harici sorunlu 
noktaları belirlemek ve bunları inovasyonu ger-
çekten yapan insanlara yaklaştırmaktır. Bu, pazar-
daki gelişmeleri takip etmek ve müşterilerinizin 
iyi ve kötü neler yaşadığını gerçekten anlamak için 
mükemmel “algılama” mekanizmalarına sahip 
olmak anlamına gelir. 

Bu da Ar-Ge çalışanlarınızı strateji, pazarlama 
ve satış ekipleriyle daha doğrudan ilişkilendir-
mek anlamına gelir. McKinsey’in yakın tarihli 
bir  raporda belirttiği gibi, araştırmacıların hem 
şirketin uzun vadeli öncelikleri hem de günlük 
piyasa gerçekleri hakkında net olmaları için Ar-
Ge ile kurumsal strateji ve ticari işlevler arasında 
yakın işbirliğini savunuyor.

İnovasyonu teşvik etmenin diğer bir yolu da 
inovasyon kaynaklarını zor kullanan insanlara 
yakınlaştırarak, onların sorunlarını doğrudan ele 
almalarını sağlamaktır.  Bu kulağa geldiği gibi ha-
yal ürünü bir konu değil. Artık daha fazla insan 
iş hayatlarını iyileştirmek için teknolojiden yarar-
lanıyor. CD platformları, teknik bilgisi olmayan 
çalışanların bile kodlama öğrenmek zorunda kal-
madan uygulamalar, yazılım çözümleri ve hatta 
kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturabilmeleri 
için sezgisel, düşük kodlu ve kodsuz araçlar kul-
lanıyorlar. Ekiplere, işlerini daha hızlı, daha iyi ve 
daha ucuza yapabilmeleri için iş süreçlerini otoma-
tikleştirmek ve ölçeklendirmek için iş hayatlarının 
kontrolünü ellerine alma gücü verilmeli. 

Covid krizi sırasında bir grup doktor, olası Co-
vid-19 semptomlarından endişe duyan hastalarla 
iletişim kurmak için bir kısa mesaj hizmeti oluştur-
du. New York City , şehir içinde salgınların nerede 
meydana geldiği hakkında bilgi toplamak için ko-
dsuz bir platform üzerine kurulmuş bir web portalı 
kullandı. Hatta  insanların dijital hediye kartları 
satın alarak yerel işletmeleri desteklemelerini sağ-
layan Help Main Street gibi web uygulamaları bile 
vardı. Vatandaşın bilgilenmesi ve yazılım geliştir-
meyi önemli ölçüde daha hızlı ve daha az maliyet-
li hale getirerek, aynı zamanda değer sunumunu 

Institute (PMI), which I lead, 74% of project 
professionals say their organization sponsors 
or invests in innovative ideas put forward by 
teams. But only a quarter require their teams 
to take the time to think innovatively or ge-
nerate ideas, and a fifth have hosted a pro-
duction lab or hackathon. One way to foster 
innovation is to identify internal or external 
hotspots and bring them closer to the people 
who actually innovate. This means having 
excellent ‘sensing’ mechanisms to follow 
market developments and truly understand 
what your customers are going through, good 
and bad.

This means connecting your R&D people 
more directly with the strategy, marketing and 
sales teams. As McKinsey noted in a recent re-
port, he advocates close collaboration between 
R&D and corporate strategy and business fun-
ctions so that researchers are clear about both 
the company’s long-term priorities and day-to-
day market realities.

Another way to encourage innovation is to 
bring innovation resources closer to people 
who use it difficult, enabling them to directly 
address their problems. This is not as fictiti-
ous as it sounds. More people are now using 
technology to improve their work lives. CD 
platforms use intuitive, low-code and no-co-
de tools so that even non-technical workers 
can build applications, software solutions, 
and even enterprise-grade applications wit-
hout having to learn to code. Teams must be 
empowered to take control of their work li-
ves to automate and scale business processes 
so they can get work done faster, better and 
cheaper.

During the Covid crisis, a group of doctors 
created a text messaging service to communi-
cate with patients concerned about possible 
Covid-19 symptoms. New York City used a web 
portal built on a no-code platform to gather 
information about where outbreaks occurred 
within the city. There were even web apps like 
Help Main Street that allowed people to sup-
port local businesses by purchasing digital 
gift cards. It promised to increase corporate 
productivity by making citizen information 
and software development significantly fas-
ter and less costly, while also accelerating the 
delivery of value and enabling organizations 
to achieve results faster. According to Gartner, 
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“İNOVASYONU TEŞVİK ETMEK YALNIZCA SORUNLU 
NOKTALARA BAKMAKLA OLMAZ. KURULUŞLARIN 
AYRICA İNOVASYONUN GELİŞMESİNE İZİN VEREN 
KÜLTÜRE DE ODAKLANMASI GEREKİYOR.”
“PROMOTING INNOVATION IS NOT JUST ABOUT LOOKING AT THE 
TROUBLE SPOTS. ORGANIZATIONS ALSO NEED TO FOCUS ON THE 
CULTURE THAT ALLOWS INNOVATION TO FLOURISH.”

hızlandırarak ve kuruluşların sonuçlara daha hızlı 
ulaşmasını sağlayarak kurumsal üretkenliği artır-
mayı vaat ediyordu. Gartner’a göre, iş liderlerinin 
% 41’i aktif vatandaş geliştirme girişimlerinin de-
vam ettiğini ve % 20’sinin CD girişimlerini değer-
lendirdiğini veya başlatmayı planladığını bildirdi. 
Gartner  ayrıca, aktif vatandaş geliştiricilerin sayı-
sının 2023 yılına kadar profesyonel geliştiricilerin 
dört katı olacağını tahmin ediyor.

İNOVASYON KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK
Bununla birlikte, inovasyonu teşvik etmek, yalnızca 
sorunlu noktaların etrafından dolaşmak değildir. 
Kuruluşların ayrıca inovasyonun gelişmesine izin 
veren bir kültür inşa etmeleri gerekir. Örneğin, va-
tandaş gelişiminin faydalarını en üst düzeye çıkar-
mak için, insanların deney yapmanın kendileri için 
güvenli olduğunu bilmeleri gerekir. İnanç ve aidiyet 
duygusuna ihtiyaçları olduğunu söylemeyi seviyo-
rum. Organizasyonun misyonunu ve amacını anla-
maları gerekiyor, böylece yenilik yapmaya motive 
oluyorlar ve arkalarında kuruluşlarının desteğine 
ve kaynaklarına sahip olduklarını bilmeleri gereki-
yor. Aynı şey elbette laboratuvardaki araştırmacılar 
için de geçerli. Ancak Ar-Ge ekipleri, inovasyonla-
rını  laboratuvardan çıkarmak için kuruluşlarının 
desteğine de ihtiyaç duyar. İşin ticari yönü sadece  
Ar-Ge sürecine girdi sağlamaz. Bir ürünü veya hiz-
meti üretime ve nihayetinde pazara taşıma kanalı 
olarak, Ar-Ge çıktısı için bir kanal görevi görür. Bu 
nedenle iş geliştirme ve pazarlama, tüm geliştirme 
yolculuğunun ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Covid 
krizinden çıkarken, anlaşılır bir şekilde, işlerimizi 
mümkün olan en kısa sürede tekrar rayına oturt-
ma konusunda endişeliyiz. Yenilik anahtar olacak. 
Ancak inovasyon çabalarınızdan en iyi şekilde ya-
rarlanmak için bu operasyonel ve müşteri sıkıntı 
noktalarını hayatınızın merkezine alın. 

41% of business leaders reported that active 
citizen development initiatives are ongoing 
and 20% are considering or planning to laun-
ch CD initiatives. Gartner also predicts that 
the number of active citizen developers will 
be four times that of professional developers 
by 2023.

CREATING AN INNOVATION CULTURE
However, fostering innovation isn’t just about 
getting around the trouble spots. Organizati-
ons also need to create a culture that allows in-
novation to flourish. For example, to maximize 
the benefits of citizen development, people 
need to know that it is safe for them to expe-
riment. I like to say that they need faith and a 
sense of belonging. They need to understand 
the mission and purpose of the organization 
so they are motivated to innovate. And they 
need to know they have the support and re-
sources of their organization behind them. 
The same goes for researchers in the lab, of 
course. But R&D teams also need the support 
of their organizations to get their innovations 
out of the lab. The commercial aspect of the 
business does not only provide input to the 
R&D process. It acts as a conduit for R&D out-
put, as the conduit to move a product or servi-
ce into production and ultimately to market. 
That’s why business development and mar-
keting should be an integral part of the entire 
development journey. As we emerge from the 
Covid crisis, we are understandably worried 
about getting things back on track as soon as 
possible. Innovation will be key. But put these 
operational and customer pain points at the 
center of your life to get the most out of your 
innovation efforts.
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DOĞANIN
Force of

SALESFORCE
GELİRLER / REVENUES
21,3 MILYAR$ / BILLION

KÂR / PROFITS
4.1 MILYAR$ / BILLION

ÇALIŞAN SAYISI / EMPLOYEES
56.606

HİSSE SAHİPLERİNE  
TOPLAM GERİ DÖNÜŞ  
(2010-2020 YILLIK ORAN) 
TOTAL RETURN TO  
SHAREHOLDERS  
(2010–2020 ANNUAL RATE)
21%

HEM BIR ŞOVMEN HEM DE VIZYON 
SAHIBI, SALESFORCE’UN KURUCU 
ORTAĞI VE CEO’SU MARC BENIOFF, 
YAZILIM ŞIRKETINI ŞAŞIRTICI VE BAŞ 
DÖNDÜRÜCÜ BIR ŞEKILDE BÜYÜTTÜ. 
ŞIRKETIN SON SATIN ALMASI  
–28 MILYAR DOLARLIK SLACK SATIN 
ALIMI- YA DA HERHANGI BAŞKA BIR 
ŞEY ONU YAVAŞLATACAK MI? 

EQUAL PARTS SHOWMAN AND VISIONARY, 
SALESFORCE COFOUNDER AND CEO 
MARC BENIOFF HAS DRIVEN HIS 
SOFTWARE COMPANY TO STAGGERING, 
DIZZYING GROWTH. WILL THE COMPANY’S 
LATEST ACQUISITION—THE $28 BILLION 
PURCHASE OF SLACK—SLOW HIM DOWN? 
WILL ANYTHING?

MICHAL LEV-RAM / BY MICHAL LEV-RAM
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GÜCÜ
Nature
MARC’S MAGICAL MELANGERIE
MARC’IN BÜYÜLÜ KARIŞIMI

Benioff, çok tanınmış ünlülerden derleme bir arkadaş çevresi oluşturdu. Bunlar arasında (soldan, önden arkaya) 
Başkan Yardımcısı Kamala Harris, komedyen Chris Rock, Dell Technologies CEO’su Michael Dell, müzisyen Bono, 
aktör Matthew McConaughey, illüzyonist David Blaine, primatolog Jane Goodall, General Motors CEO’su Mary 
Barra, müzisyen Neil Young, müzisyen Lenny Kravitz, Metallica davulcusu Lars Ulrich, Dünya Ekonomik Forumu 
kurucusu Klaus Schwab ve müzisyen Will.i.am’ı sayabiliriz. 

Benioff has cultivated an eclectic mix of well-known friends. Among his posse of  celebri-pals are (from left, front to 
back) Vice President Kamala Harris, comedian Chris Rock, Dell Technologies CEO Michael Dell, musician Bono, 
actor Matthew McConaughey, illusionist David Blaine, primatologist Jane Goodall, General Motors CEO Mary 
Barra, musician Neil Young, musician Lenny Kravitz, Metallica drummer Lars Ulrich, World Economic Forum founder 
Klaus Schwab, and musician Will.i.am.



S
alesforce CEO’su MARC BENIOFF, kendi 
röportajına, kendi evinde geç kaldı. Tek-
noloji kralının San Francisco Körfezi’ne 
bakan arka verandasında zaman öldürü-
yorum. Sisin öğlen saatlerinde dağılma-

ya başladığı, yerel hava durumu standartlarına 
göre harika bir bahar günü. Gözlerimi yeterince 
kısabilirsem, ufukta Golden Gate Köprüsü’nün 
kırmızı çelik kaidesinin küçük parçalarını göre-
biliyorum. Başımın üzerinde martılar uçuyor. 
Dalgalar sakin. Beklemek için kötü bir yer değil. 

Aynı zamanda bir avuç Salesforce yöneti-
cisi de aralarında bir şeyler tartışıyorlar; On-
lar da Benioff ile bir toplantı için buradalar. 
İçlerinden biri, şirketin baş dizayn yönetici-
si, videokonferans ile toplantıya bağlanmış. 
Yüzü, toplantı için dışarı çıkarılmış monitör-
de görünmekte. Arada bir, “Marc orada mı?” 
diye soruyor. CEO’nun nerede olduğu veya o 
esnada ne yaptığı belli değil. Fakat hiç kimse 
yokluğuna şaşırmış gözükmüyor. Otuz dakika 
geçiyor. Bir saat geçiyor. Benioff acaba dünya-
nın hangi köşesinde ? Olasılıklar sonsuz: Belki 
primatolog Jane Goodall ile mesajlaşıyor. Ya da 
CEO’nun liderliğinden “ilham aldığını” söy-
leyen arkadaşı aktör Matthew McConaughey 
ile takılıyorlar. Ya da Bono ile Face Time yapı-
yorlar, neden olmasın ? Benioff’la biraz zaman 
geçirdiğinizde, bunların hepsinin, onun kral-
lığında düzenli olarak meydana gelen şeyler 
olduğunu hemen anlarsınız.   

Salesforce, şirketinin düzenlediği (ve Beni-
off’un genellikle öne çıkan konuşmacı olduğu) 
sonu gelmez küresel etkinlikler yüzünden yap-
tığı “dünya turları” ve kronik gecikme sorunu 
nedeniyle, çok az CEO, Benioff ’un adeta bir 
rock yıldızı düzeyindeki statüsüne ulaşabil-
miştir. Ayrıca kendisi, 1 milyondan fazla Twit-
ter takipçisi de olan müthiş bir sosyal medya 
kullanıcısı. Kitaplar yazdı ve hatta, 15 yıllık eşi 
Lynne Benioff ile birlikte 2018’de satın aldığı 
Time’ın sayesinde dergi patronu oldu. Dünya 
Ekonomik Forumu’nun İsviçre Alpleri’ndeki 
seçkin yeri olan “Davos”ta, en sıcak öğle ye-
meğine ve en çok rağbet gören partiye ev sa-
hipliği yapıyor. Ve tüm bu platformları, sadece 
şirketinin ürünlerini tanıtmak için değil, aynı 
zamanda evsizlik problemini ortadan kaldır-
maktan dünyayı kurtarmaya kadar, uzun bir 
listeyi paylaşma firsatı olarak kullanıyor.

1,95 m’lik CEO için, yeterince büyük ve ce-
saret isteyen bir şey olmadığı taktirde o işe 

MARC BENIOFF, the chief executive officer of 
Salesforce, is late to his own interview. At his 
own house. I’m killing time on the tech tycoon’s 
back patio, which overlooks the San Francisco 
Bay. It’s a gorgeous spring day by local stan-
dards, meaning the fog starts to burn off around 
midday. If I squint hard enough, I can see snip-
pets of the red steel base of the Golden Gate 
Bridge on the horizon. Seagulls fly overhead. 
Waves ripple tranquilly. It’s not a bad place to 
wait around. 

A handful of Salesforce executives are also 
milling about; they’re here for a meeting with 
Benioff too. One of them, the company’s chief 
design officer, is joining via videoconference. 
His floating face appears on a monitor that’s 
been wheeled out for the meeting. Every once 
in a while, he pipes up: “Is Marc there?” It’s not 
clear where the CEO is, or what he’s doing. But 
no one seems fazed by his absence. Thirty min-
utes go by. An hour passes. Where in the world 
is Benioff? The possibilities are endless: He 
could be texting with primatologist Jane Good-
all. Or hobnobbing with his pal, actor Matthew 
 McConaughey, who has said he’s “inspired” by 
the CEO’s leadership. Or maybe FaceTiming 
with Bono because, why not? Spend a little time 
with Benioff, and you quickly realize that these 
are all things that occur regularly in his realm. 

Few CEOs have achieved Benioff’s rock star–
level status, complete with chronic tardiness 
and “world tours”—Salesforce-speak for the 
inexhaustible roster of global events the com-
pany puts on (and at which Benioff is usually 
the featured speaker). He has a prodigious so-
cial media following, including more than 1 mil-
lion Twitter followers. He has written books and 
even become a magazine mogul, thanks to his 
2018 purchase of Time, which he bought with 
Lynne Benioff, his wife of 15 years. He hosts the 
hottest lunch and the most sought-after party 
at “Davos,” the World Economic Forum’s elite 
winter shoulder-rub in the Swiss Alps. And he 
uses all of these platforms to evangelize not just 
his company’s products but also his laundry list 
of causes, from alleviating homelessness to sav-
ing the earth.

It would seem a matter of principle for the 
6-foot-5 CEO: He doesn’t take on anything if it’s 
not big and bold. That is the driving manage-
ment creed behind Salesforce, the company he 
cofounded in 1999 and has been running for 20 
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SALESFORCE, SLACK’E 
ÇOK YATIRIM YAPIYOR. 

YATIRIMDAN KASTIM 
PARA DEĞIL, INSANLAR. 
YANI UZUN ZAMANDIR 

DÜNYAYA SATMAYA 
ÇALIŞTIĞIMIZ PLATFORM 
ENTEGRASYONLARI GIBI.

“SALESFORCE IS INVESTING  
A LOT IN SLACK. I DON’T MEAN 

MONEY, I MEAN PEOPLE. I MEAN 
LIKE IN THE KIND OF PLATFORM 

INTEGRATIONS WE’VE BEEN 
TRYING TO SELL THE WORLD  

FOR A LONG TIME.”
STEWART BUTTERFIELD
SLACK KURUCUSU VE CEO’SU 
COFOUNDER AND CEO, SLACK

kalkışmamak, bir prensip meselesi olmuş gibi 
gözüküyor.

1999’da kurucu ortağı olduğu, 20 yıldır yönet-
tiği ve son on yılda gelirlerini diğer tüm büyük 
yazılım firmalarından daha hızlı artıran Sales-
force’un arkasındaki itici yönetim inancı da bu. 
Fortune 500 listesinde, 2010’dan 2020’ye kadar 
daha yüksek bir oranda satış büyümesi yakala-
yan yalnızca bir teknoloji şirketi (Facebook) oldu. 

  (Salesforce, yakaladığı yıllık %29,1’lik artışla, 
geçen yılki Fortune 500 listesinde 190. sıradaki 
yerini bu yıl 137. sıraya yükseltti.) Ve bu rokette 
en azından Benioff’un basmaya meyilli olduğu 
herhangi bir fren yok gibi görünüyor. Önümüz-
deki beş yıl içinde bana ve dinleyen herkese, 
Salesforce’un gelirini 21.3 milyar dolardan 50 
milyar dolara, yani iki katından fazlasına çıka-
racağını ilan ediyor.

Benioff şimdiden eski işvereni Oracle (bu yılki 
listede 80. sırada yer alıyor) kadar iyi olduğunu 
göstermiş ve gözünü müşteri ilişkileri yönetimi 
(CRM) yazılımı konusunda çok daha büyük bir 
rakibi olan Microsoft’a (15. sırada) dikmiş durum-
da. Bloomberg Intelligence’ın kıdemli analisti 
Anurag Rana, Fortune’a “Salesforce, kurumsal 
uygulamalarda Microsoft’a meydan okuyabile-
cek tek şirket” diyor.

İki şirket yakında başka bir alanda daha re-
kabete girecek: Pandeminin başlangıcından bu 
yana daha da önemli hale gelen, sahaya dağılmış 
iş gücünün gerçek zamanlı olarak etkileşimine 
olanak sağlayan yazılım araçları. Benioff geleceği 
gören ve onu ele geçirmek isteyen biri olarak, beş 
yıllık planlarının en önemli parçasını: “Herhangi 
bir lokasyondan çalışma konusunda lider olmak 
istiyoruz,” diyerek açıklıyor.

Ancak Benioff’un bir yol haritası var: Aralık 
ayında Salesforce, bu yaz tamamlanması bekle-
nen 27,7 milyar dolarlık bir anlaşma ile işbirliği 
yazılımı üreticisi Slack’i satın almayı planladığı-
nı duyurdu. Benioff, Slack’in şirketinin yazılım 
araçları için gelecekteki arayüzü olmasını istiyor. 
“Mükemmel eşleşme” olarak adlandırdığı deva-
sa kombinasyon, Salesforce’un şimdiye kadarki 
en büyük M&A hareketi. Ancak bazı analistler, 
şirketin bunun için fazla ödeme yapmış olma-
sından endişe duyuyor. (Anlaşma, Slack’e 2021 
mali yılı gelirinin 30 katından fazla değer biçti.) 
Ayrıca, pandemi sırasında bazı rakipleriyle aynı 
oranda büyümek için mücadele eden Slack’in, 
Salesforce’un gelir artışına değil kâra odaklan-
mayı istediği bir zamanda, neticede kar marjını 

years, and which for the past decade has grown 
revenues faster than any other major software 
firm. Among the Fortune 500, just one other 
technology company—Facebook—has experi-
enced a higher rate of sales growth from 2010 
to 2020. (Salesforce clocked in at a 29.1% an-
nual rate—a multi–g-force pace that bumped 
the company’s rank from No. 190 on last year’s 
Fortune 500 list to No. 137 this year.) And there 
don’t seem to be any brakes on this rocket—at 
least none that Benioff is inclined to press. Over 
the next five years, he proclaims to me and any-
one else who will listen, Salesforce will more 
than double its revenue, from $21.3 billion to 
$50 billion.

Benioff is already nipping at the heels of his 
old employer, Oracle (ranked No. 80 on this 
year’s list), and he has his eye set on a far bigger 
rival—Microsoft (No. 15)—its fiercest competitor 
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düşürmesinden endişe ediyorlar. Rana, “Ortalık 
karışıyor çünkü sürekli bir şeyler satın alıyor ve 
sürekli olarak [gelir] artışının peşinden gidiyor” 
diyor.

in enterprise apps like customer relationship 
management (CRM) software. “Salesforce is the 
only company that can challenge Microsoft in 
enterprise applications,” Anurag Rana, a senior 
analyst for Bloomberg Intelligence, tells Fortune.

The two companies will soon compete in 
another arena too: the contest for collabora-
tion tools that allow distributed workforces 
to interact in real time—something that has 
grown even more essential since the start of the 
pandemic. Benioff sees that future and wants 
to seize it: “We want to be the leader in work 
from anywhere,” he says, as though the mere 
declaration were a five-year plan. 

But Benioff does have a road map: In Decem-
ber, Salesforce announced its planned acquisi-
tion of collaboration software maker Slack, a 
$27.7 billion deal that is expected to close this 
summer. Benioff wants Slack to be the future 
interface for his company’s tools. The colos-
sal combo, which he’s referred to as a “perfect 
match,” is Salesforce’s biggest M&A move yet. 
Some analysts, though, are concerned the com-
pany overpaid for it. (The deal valued Slack at 

GROWTH IN REVENUES
2021 SALESFORCE CLOUD REVENUE BREAKDOWNGROWTH IN REVENUES
2021 SALESFORCE BULUT GELİR DAĞILIMI

SATIŞ BULUTU / SALES CLOUD
5,2 MİLYAR USD / $5.2 BILLION
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ YAZILIMI 
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SOFTWARE
SERVİS BULUTU / SERVICE CLOUD
5,4 MİLYAR USD / $5.4 BILLION
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SOFTWARE TOOLS FOR RETAILERS AND OTHER COMPANIES THAT 
ENABLE DIGITAL ADVERTISING AND E-COMMERCE
PROFESYONEL HİZMETLER / PROFESSIONAL SERVICES
1,3 MİLYAR USD / $1.3 BILLION
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STRAIGHT TO THE 
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BULUTLARA DOĞRU
Benioff, web’de abonelik tabanlı yazılım satma 
potansiyelini ilk görenler arasındaydı ve fırsatı 
değerlendirdi. Salesforce buluttaki yetenekleri 
ile birbiri ardına kazanımlar sağladı. Şirketin 
geliri hızla yükseldi ancak bazıları artık karlılığın 
da peşisıra gelmesini istiyor.

Benioff was among the first to see the potential 
for selling subscription-based software on the 
web and seized the opportunity. Salesforce 
has been building its capabilities in the cloud 
with one acquisition after another. Revenue 
has rocketed upward, but some now want the 
profits to follow.
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Şimdi Benioff, şimdiye kadarki en riskli satın 
alımının fiyat etiketine değdiğini, Slack’in tüm 
Salesforce yazılımlarının merkezi merkezi hali-
ne gelebileceğini ve bu entegrasyonun yalnızca 
hızlı bir şekilde gerçekleşebileceğini değil, aynı 
zamanda ürünlerine ona 50 milyar dolarlık he-
define ulaşmak konusunda yardımcı olacak bir 
avantaj sağladığını göstermek zorunda..

Bu meydan okuma kulağa çok meşakkatli gel-
se de, ligde bir üst sıraya çıkmaktan çok tarih 
kitaplarındaki bir yeri arzulayan Benioff için 
ulaşılamaz görünmüyor. Konuşmalarımızda, 
cümlelerinden sadece birkaçı aslında Sales-
force’un sattığı ürünlerle ilgili. Örneğin, satış 
ekiplerinin satışlarını takip etmesine yardımcı 
olan şeyler. Onların yerine, dünyanın en büyük 
sorunlarını çözmek için attığı adımlar hakkında 
kapsamlı beyanları var. 2020’nin başlarında ar-
kadaşı Goodall ile başlattığı bir kampanya olan 
2030’a kadar 1 trilyon ağaç dikerek atmosferi so-
ğutmak ve temizlemek gibi. Ayrıca, okyanusları 
da temizlemeyi istiyor. Benioff “Hayatımı buna 
adadım” diyor bana. “Bugün, birçok vizyonum, 
düşüncelerim ve özenim daha çoğunlukla iklim 
değişikliği hakkında.”  

CEO şimdi, kendi değerlendirmesine göre, 
zamanının %50 ila %75’ini Salesforce dışındaki 
nedenlere ayırıyor – birilerinin Wall Street’in dik-
kat edip etmediğini merak etmesi için önemli 
bir veri. 60.000’e yakın çalışanı, medya ve gide-
rek büyüyen diğer “aktivist CEO’lar” topluluğu 
da, bu büyük hayırsever hedeflerin peşinde 
koşarken aynı zamanda hem şirketini nasıl yö-
neteceğini, hem Slack’i nasıl entegre edeceğini, 
hem Microsoft ile nasıl rekabet edeceğini hem 
de Haziran 2004’te halka açıldığından bu yana 
hissedarlarını alıştırdığı gibi en az aynı %26 yıllık 
toplam getiriyi nasıl sürdürebileceğini merakla 
izliyor.  

Bu arada Benioff, planlanan görüşmemizin 
olduğu gün (yaklaşık bir buçuk saat geç) evine 
vardığında, bu tür ağır sorular aklımdan uçup 
gitti. Kraliyet mavisi spor bir ceket ve koyu renk 
bir pantolon giymiş olarak odaya girdi, hayattan 
daha büyük bedeniyle, etrafında toplanan bir 
avuç insana yukarıdan baktı. Boyun hizasında 
kıvrılan uzun saçları geriye doğru taranmıştı, 
gülümsüyordu, enerjik ve konuşkandı. Arka-
sında San Fransisco körfezi manzarası olan ve-
randasında geniş, yuvarlak bir masaya oturdu 
ve toplantıyı başlattı. Şimdi Nevada’nın Black 
Rock Çölü’nde gerçekleşen yıllık sanat (ve zihin 

more than 30 times its revenue for fiscal 2021, 
its last reported year.) They are also worried 
that Slack, which struggled to grow at the same 
rate as some of its rivals during the pandemic, 
will ultimately dilute Salesforce’s margins at 
a time when they want the company to focus 
on profit, not revenue growth. “The Street gets 
very annoyed, because he’s constantly buying 
things, and he’s constantly going after [revenue] 
growth,” says Rana.

Now Benioff has to show that his riskiest 
purchase yet was worth the price tag—that 
Slack can become the central hub for all of 
Salesforce’s software, and that this integration 
can not only happen quickly but also give his 
products such an edge that it helps him get to 
his $50 billion goal. 

As onerous as that challenge sounds, it 
doesn’t appear to be enough for Benioff, who 
seems to yearn less for a top spot in the league 
tables than a place in the history books. In our 
conversations, few of the man’s sentences actu-
ally pertain to the products Salesforce sells—the 
stuff, for instance, that helps sales teams track 
their, um, sales. In their stead are sweeping 
proclamations about the steps he’s taking to 
fix the world’s biggest problems. He wants to 
cool and clean up the atmosphere by planting 
1 trillion trees by 2030, a campaign he launched 
in early 2020 with his pal Goodall. He wants 
to clean up the oceans too. “I’m pivoting in my 
life,” Benioff tells me. “Today, a lot of my visions 
and meditations and thoughts are much more 
about climate change.” 

The CEO now allocates, by his own assess-
ment, between 50% to 75% of his time on causes 
outside Salesforce—a data point that one has to 
wonder if Wall Street is paying attention to. His 
employees (some 60,000 of them), the media, 
and a growing community of fellow “activist 
CEOs” are also watching to see how he’ll pursue 
these grand philanthropic goals while running 
his company, integrating Slack, competing with 
Microsoft, and rewarding shareholders with at 
least the same 26% annualized total return they 
have been spoiled with since the stock went 
public in June 2004.

By the time Benioff does arrive at his house 
on the day of our scheduled interview—about 
an hour and a half late—such weighty questions 
have drifted from my mind. Dressed in a royal 
blue sports coat and dark slacks, he saunters into 



değiştiren maddeler) festivaline atıfta buluna-
rak, “Burası Burning Man’in başladığı yer” dedi. 
Arkasındaki muhteşem kumsalı işaret ediyordu. 
Ve böylece, o konuşmaya başladığında, ne kadar 
geciktiğini çoktan unutmuştum. 

Benioff, konuşmamız nihayet kendi konumu-
za geldiğinde, Slack’in kurucusu ve CEO’su  için 
“Biliyor musun, Stewart Butterfield’ın dehası, 
herkesin herhangi bir yerde bir telefon veya bil-
gisayar üzerinde çalışmasına izin veren bir ortam 
meydana getirmesi” dedi. “Ve bunu çok da kolay 
bir şekilde yaptı. Bilgisayarın geleceğinin bu işbir-
likçi arabirim olduğu fikrinin öncüsüdür.”

J.P. Morgan’ın araştırma analisti Mark Murp-
hy, Salesforce 1 Aralık’ta Slack’i satın almak için 
bir anlaşma imzaladığını duyurduğunda birçok 
yatırımcının heyecanlanmadığını söylüyor. 
Murphy “Slack için çok yüksek bir değerleme. Bu 
sebeple işe yaraması gerekir, aksi taktirde büyük 
bir hata olacak” dediği günün borsa kapanışında 
Selesforce hisseleri %8’den fazla değer kaybetti.  

Benioff, bazılarının kar marjından ödün ver-
mek pahasına geliri artırma çabası olarak eleştir-
diği bir model çerçevesinde, yıllar içinde birçok 
şirketi (sadece son beş yılda 30’dan fazla) satın 
aldı. Ancak Slack’i satın almanın, müşterilerin 
Salesforce araçlarına nasıl eriştiğini ve bunlarla 
nasıl etkileşim kurduğunu tamamen yeniden ya-
pılandırabilmek adına önceki satın almalardan 
bütünüyle farklı bir fırsat sunduğunu söylüyor: 

On yıldan fazla bir süre önce Benioff, Chatter 
adlı kendi ortak çalışma arayüzünü oluşturmaya 
çalıştı. Ancak çok övünülen grup sohbeti özelliği 
hiçbir zaman gerçekten başarılı olmadı. Beni-
off, “Bunun üzerinde yenilik yapmayı bıraktık, 
çünkü bu bizim için gerçekten bir gelir kalemi 
olmadı, daha çok Salesforce içinde dahili bir 
araçtı” diyor.

Chatter, belki zamanının ilerisindeydi, belki 
de Salesforce’un kaptan köşkünde yer almadı-
ğından vasat bir üründü. Şirketin gerçek odak 
noktası, satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri 
gibi müşteriyle yüz yüze olan kurumsal ekipler 
için tasarlanmış yazılımlar geliştirmekti. Sales-
force’un ilk ürünü, satış personeline yönelik bir 
müşteri ilişkileri yönetimi yazılımıydı ve bu ürün 
satış ekiplerinin müşteri etkileşimlerini izlemesi, 
kişiselleştirilmiş mesajlar göndermesi ve satışla 
ilgili diğer işler için kullanılıyordu. (“Salesforce’un 
hisse senedi kodu olan CRM, şu anda en yavaş 
büyüyen kategori olmasına rağmen, bugün şirke-
tin gelirinin yaklaşık dörtte birini temsil ediyor.)

the room, his larger-than-life frame looming over 
the handful of people gathered around him. His 
longish hair, curling up at the base of his neck, 
is slicked back, and he’s smiling, energized, and 
voluble. He sits down at a large, circular table 
on his back patio, the expansive San Francisco 
Bay behind him, and holds court. “This is where 
Burning Man started,” he tells me, referring to 
the annual festival of art (and mind-altering sub-
stances) that now takes place in Nevada’s Black 
Rock Desert. He’s pointing to the resplendent 
beach behind him. And just like that, I’ve for-
gotten how far behind schedule he is. 

“You know, I think the genius of Stewart 
Butterfield is that he’s created an environment 
that lets anybody work on a phone or computer 
anywhere,” Benioff says of Slack’s founder and 
CEO, when our conversation finally does turn 
to the topic at hand. “And he’s done it in a much 
easier way. He’s a pioneer in this idea that this 
collaborative interface is what the future of 
computing is going to be.”

When Salesforce announced on Dec. 1 it had 
entered into an agreement to acquire Slack, 
many investors weren’t thrilled, says Mark Mur-
phy, a research analyst with J.P. Morgan. “It’s a 
high multiple and high valuation for Slack. So 
it had better work because of that, or it’s going 
to be a big mistake.” By that day’s market close, 
Salesforce’s stock had tumbled more than 8%.

Benioff has acquired many companies over 
the years—more than 30 over just the past five 
years—a pattern that some have criticized as 
an effort to grow revenue at the expense of 
profit margins. But he says buying Slack offers 
a wholly different opportunity than previous 
purchases: to completely rethink how custom-
ers access and interact with Salesforce tools. 

More than a decade ago, Benioff tried to cre-
ate his own collaborative interface, called Chat-
ter. But the glorified group chat feature never 
really took off. “We kind of stopped innovating 
[on it], mostly because it wasn’t really a revenue 
item for us; it was more of an internal feed in-
side Salesforce,” says Benioff. 

Chatter may have been ahead of its time, or 
it may have been a subpar product because it 
wasn’t in Salesforce’s wheelhouse. Where the 
company does shine is in developing software 
that is designed for customer-facing corporate 
teams—think sales, marketing, and customer 
service. Salesforce’s first offering was targeted 
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Ancak J.P. Morgan analisti Murphy, Beniof-
f’un topun nereye gideceğini bilme konusunda 
esrarengiz bir yeteneğe sahip olduğunu söylüyor. 
“Salesforce, işin geleceğini anlayan bir şirket” 
diyor. “Daima pazarın bir adım önünde kalıyor.”

Slack bir meteor gibi büyümedi ya da şirket, vi-
deo konferans fenomeni Zoom gibi pandemiden 
pozitif anlamda da etkilenmedi. Ancak şirketin 
ürünü, özellikle genç iş gücüne sahip kurumsal 
müşteriler için vazgeçilmez oldu. Ve bu durumda, 
kombinasyon, birleşen parçaların toplamından 
daha değerli hale gelebilir. Butterfield, yakın ta-
rihli bir röportajda bana “ Salesforce, Slack’e çok 
yatırım yapıyor. Yatırımdan kastım para değil, 
insanlar. Yani uzun zamandır dünyaya satmaya 
çalıştığımız platform entegrasyonları gibi.” dedi.

Benioff nasıl gösteriş konusunde bir yeteneğe 
sahipse, Butterfield’ın da nüanslar konusunda 
bir ünü var. Şirketin Salesforce’a satılması hak-
kında konuştuğumuzda, riskin halen büyük 
olduğunu kabul ediyor: “Birleşme ve satın al-
maların çoğu iyi neticelenmez, bu yüzden bu 
seferkinin bir istisna olduğuna inanarak ilerle-
meniz gerekir”diyor. Anlaşmanın uzun vadeli 
başarı ihtimali her nekadar düşük görünse da, 
Butterfield’ın iyimser olmasının nedenlerinden 
biri de, Benioff’un tüm konsantrasyonunu iki 
şirketin ürünlerini sıkı bir şekilde bütünleştir-
me planlarına vermiş olduğunu bilmesi. Ve eğer 
Benioff işin içindeyse, o zaman işler yoluna gire-
bilir. Butterfield, “Bir şeyin olmasını gerçekten 
istediğinde, bunu gerçekleştirebildiğini defalar-
ca gösterdi” diyor.

to salespeople: customer relationship manage-
ment software, which sales teams use for track-
ing customer interactions, sending personalized 
messages, and all sorts of other things. (“CRM,” 
which is Salesforce’s stock ticker, represents 
about a quarter of the company’s revenue today, 
though it’s now the slowest-growing category.) 

But Murphy, the J.P. Morgan analyst, still says 
that Benioff has an uncanny ability to know where 
the puck is heading. “Salesforce is a company that 
understands the future of business,” he says. “It 
just stays ahead of the market at all times.”

Slack’s growth hasn’t been meteoric; nor has 
the company experienced the huge pandemic 
bump that some of its peers, like videoconferenc-
ing phenom Zoom, have seen. But the company’s 
product is sticky, especially for corporate custom-
ers with younger workforces. And in this case, the 
combination may well be worth more than the 
sum of its parts. “Salesforce is investing a lot in 
Slack,” Butterfield tells me in a recent interview. 
“I don’t mean money, I mean people. I mean like 
in the kind of platform integrations we’ve been 
trying to sell the world for a long time.” 

While Benioff has a flair for bombast, Butter-
field has a reputation for nuance—and when we 
talk about the sale to Salesforce, he acknowledges 
that the gamble remains a big one: “Most M&A 
doesn’t work, so you kind of have to go into this be-
lieving that this is exceptional,” he says. Butterfield 
is quick to add that he believes this arrangement is 
exceptional. One of the reasons he’s optimistic, de-
spite the odds being against the long-term success 
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İLK İŞLEM GÜNÜNDEN BERİ KÜMÜLATİF GERİ DÖNÜŞ
CUMULATIVE RETURN SINCE CLOSE OF FIRST TRADING DAY 

Salesforce hissedarlarını, hisse senedi 23 Haziran 2004’te işlem görmeye başladığından beri, yıllık %26,3’lük bir 
getiri elde ettirerek oldukça şımarttı.
Shareholders of Salesforce have gotten plenty spoiled since the stock began trading on June 23, 2004, earning 
an annualized return of 26.3%. 

5,076%
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Her ne kadar birbirlerinden farklı olsalar da 
iki şirket kurucusunu birleştiren başka bir şey 
daha var: ortak bir düşman, Microsoft.  Mic-
rosoft’un “İş iletişimi için bir çözüm” olarak 
adlandırdığı Teams ürünü, daha geniş çevri-
miçi kurumsal tekliflerinin içinde yer almakta 
ve bu da doğal olarak müşterinin alım kararı 
noktasında büyük bir destek sağlamakta. Tabi 
pandeminin de bu konuda yardımı büyük: 
Microsoft’un, COVID başlangıcında 32 milyon 
olan günlük Teams kullanıcı sayısı 145 milyona 
ulaştı.

2020 yazında Slack, Microsoft’a Avrupa Ko-
misyonu’na şikayet etti ve Microsoft’un kendi-
lerine rakip olan yazılımını rekabete uymayan 
bir şekilde, yaygın olarak kullanılan daha ge-
niş başka bir ürün grubuyla haksız bir şekilde 
birleştirerek sunduğunu iddia etti. (Microsoft, 
iddiayı şiddetle reddetti.) Salesforce’un ise Mic-
rosoft ile başka bir tanışıklığı vardı. 2015 yılında 
Microsoft, Salesforce’u satın almaya yeltenmişti, 
ancak görüşmeler olumlu sonuçlanmamıştı. Ve 
iki şirket yıllarca birbirlerine rakip ürünler sattı, 
ancak Salesforce, en önemli ürünü olan CRM söz 
konusu olduğunda Microsoft’un dört katından 
fazla pazar payına sahipti ve Microsoft’tan çok 
ilerideydi.

Butterfield, Salesforce’a gelecekte rekabet ka-
biliyetini arttıracak başka bir potansiyel varlık 
sunuyor. Butterfield farklı bir nesli temsil et-
mesine rağmen Benioff gibi vizyon sahibi biri: 
ayrıca emoji konusunda daha yetkin.

İçeridekilerin dediğine göre Salesforce’un 
bir başka değeri de, 2016 yılında Quip’in satın 
alınmasıyla şirkete dahil olan olan ve şu anda 

of the deal, is that he knows Benioff is throwing his 
full weight behind the plans for a deep integration 
of the two companies’ products. And if Benioff is 
on board, well, then it just might come to fruition. 
“He has demonstrated over and over again that 
when he really wants something to happen, it hap-
pens,” says Butterfield. 

There’s something else that unites the two 
founders, different as they are: a common en-
emy, Microsoft. Its Teams product, which it 
calls a “solution for work communications,” 
is bundled with its broader offerings of online 
enterprise tools, which helps give it a major 
boost when it comes to customer uptake. But 
the pandemic helped too: Microsoft says it now 
has 145 million daily users of Teams, up from 
32 million at the onset of COVID. 

In the summer of 2020, Slack filed a com-
plaint against Microsoft with the European 
Commission, alleging that the larger company 
was unfairly bundling its rival tool with its 
larger suite of widely used products. (Micro-
soft vigorously denies the claim.) Salesforce 
has had its own beef with Microsoft too. Back 
in 2015, Microsoft tried to buy Salesforce, but 
talks reportedly fell apart. And the two compa-
nies have sold competing products for years, 
though Salesforce is well ahead when it comes 
to its signature product, CRM, which has more 
than four times the market share of Microsoft.

Butterfield himself presents another poten-
tial asset to Salesforce and its ability to com-
pete in the future. Like Benioff, he’s a visionary, 
though he represents a different generation: one 
that’s more proficient with emoji.

BENIOFF’UN EN BÜYÜK GİRİŞİMLERİ
Salesforce CEO’su sadece beş yılda 30’dan fazla şirket satın aldı. Işte bugüne kadar yaptığı en pahalı alımlar.

FİYAT: 27,7 milyar USD 
Aralık 2020 (anlaşma açıklandı)
Benioff, Slack’in tüm Salesforce uygulamaları için 
“merkezi üs” olacağını söylüyor. Benioff’un şimdiye 
kadarki en büyük satın alımı olan anlaşmanın bu yaz 
bitirilmesi bekleniyor.

PRICE: $27.7 billion
December 2020 (deal announced)
Benioff says Slack will become the “central hub” for all 
of Salesforce’s applications. The deal, Benioff’s biggest 
acquisition yet, is expected to close this summer. 

SLACK
FİYAT: 15,7 milyar USD 
Haziran 2019
Popüler analitik platformu, sadece iki yıl önce 
Salesforce tarafından ele geçirildi. Ancak CEO’su 
Adam Selipsky, şimdi eski işvereni Amazon’a geri 
dönüyor.

PRICE: $15.7 billion 
June 2019
The popular analytics platform was snapped up by 
Salesforce just two years ago. But its CEO, Adam Selipsky, 
is now heading back to his former employer, Amazon.

TABLEAU
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Salesforce’un başkanı ve operasyon direktörü 
Bret Taylor. Aynı zamanda bir dönem Facebo-
ok’un teknolojiden sorumlu genel müdürlüğü-
nü de yapmış olan Taylor, birçok kişi tarafından 
Benioff’un varisi olarak görülüyor. Konuyla il-
gili olarak Taylor, “Marc’ın yerini doldurmak 
imkansız”, “Marc’ın ardından kim gelirse gel-
sin şirkete kendi damgasını vurmak zorunda 
kalacak.” diyor.

Benioff ’un dediğine göre, kendisine Slack 
anlaşması fikriyle ilk yaklaşanlar Taylor ve 
Butterfield. Ve ikisi, eğer şirkette kalırlarsa Sa-
lesforce’ta yeni bir dönemi temsil edebilirler. 
Salesforce, satın aldığı şirketlerin kurucularını 
ve bazen de yöneticilerini elinde tutma konu-
sunda karışık bir geçmişe sahip. 2018’de Benioff, 
o zamanki COO Keith Block’u eş CEO’su olması 
için terfi ettirdi. Ancak eş CEO düzenlemesi uzun 
sürmedi. Block, iki yıldan kısa bir süre görevde 
kaldıktan sonra Şubat 2020’de şirketten ayrıldı. 
Ve Benioff, tek CEO rolünü yeniden sürdürme-
ye başladı. (Block’un ayrılışı sırasında Benioff, 
yöneticinin hizmetleri için minnettarlığını dile 
getirerek, “Keith’in stratejik düşünme ve operas-
yonel mükemmelliği şirketimizi derinden güç-
lendirdi ve yakın dostluğumuz devam ediyor.” 
açıklamasını yaptı.)

Bloomberg Intelligence analisti Rana, “O ay-
rıldığında, Wall Street’te çoğumuz bunun büyük 
bir sorun olabileceğini düşündük” diyor. Ancak 
yatırımcılar kısa süre sonra, Benioff yönetimde 
olduğu sürece, şirketin hızlı büyümeye ayak uy-
durma yeteneğini etkilemediğini gördüler. J.P. 
Morgan’dan Murphy “Bana güvenin; o, şirketi 
yönetiyor “ diyor.

Another asset, insiders say, has been Bret Tay-
lor, now Salesforce’s president and chief operat-
ing officer, who came into the company via the 
2016 acquisition of his startup, Quip. Taylor, who 
is also a former chief technology officer at Face-
book, is considered by many to be Benioff’s heir 
apparent. “Marc’s shoes are impossible to fill,” 
says Taylor. “Whoever comes after Marc will have 
to make their own imprint on the company.”

Benioff has said that it was Taylor and But-
terfield who initially approached him with the 
idea for the Slack deal. And the two men could 
represent a new era at Salesforce—that is, if they 
stick around. Salesforce has a mixed record when 
it comes to holding on to the founders of com-
panies it acquires, and, sometimes, to its execu-
tives. In 2018, Benioff promoted his then-COO, 
Keith Block, to become his co-CEO. But the dual 
CEO arrangement did not last long. Block left 
the company in February 2020, after less than 
two years in the position. And Benioff resumed 
the role of sole CEO. (At the time of Block’s de-
parture, Benioff expressed his gratitude for the 
exec’s service, saying, “Keith’s strategic thinking 
and operational excellence have deeply strength-
ened our company, and our close friendship 
endures.”)

“When he left, initially a lot of us on Wall 
Street thought that could be a big problem,” 
says Rana, the Bloomberg Intelligence analyst. 
But investors soon saw that it didn’t impact 
the company’s ability to keep up with its rapid 
growth—as long as Benioff was still running the 
show. “And trust me,” says J.P. Morgan’s Mur-
phy, “he runs the company.”

BENIOFF’S BIGGEST BETS 
The Salesforce CEO has made 30-plus acquisitions in just five years. Here are his priciest purchases to date.

FİYAT: 6,5 milyar USD 
Mart 2018
MuleSoft, Salesforce tarafından üretilen yazılımlar 
ve diğer satıcılar tarafından yapılan araçlar da dahil 
olmak üzere, müşterilerin çeşitli uygulamalardan gelen 
verileri entegre etmesine yardımcı olan bir yazılım.

PRICE: $6.5 billion 
March 2018
MuleSoft helps customers integrate data from a variety 
of applications. That includes Salesforce-made software 
and tools made by other vendors.

MULESOFT
FİYAT: 2,8 milyar USD
Haziran 2016
Bu satın alma, Salesforce’un ürün grubundaki bir 
boşluğu doldurdu ve müşterilere diğer kurumsal 
uygulamalara ek olarak e-ticaret araçları sunan 
“ticaret bulutunu” başlattı.

PRICE: $2.8 billion 
June 2016
This acquisition filled a gap in Salesforce’s suite of products, 
jump-starting its “commerce cloud,” which offers customers 
e-commerce tools, in addition to its other enterprise apps. 

DEMANDWARE
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FIZIKSEL BIR SUNUCUYA IHTIYAÇ DUYAN, TÜM KRITIK VERININ ŞIRKET IÇINDEKI 
(DÜZENLI OLARAK GÜNCELLEMEYE IHTIYAÇ DUYAN) BIR DONANIM ÜZERINDE 

SAKLANDIĞI GELENEKSEL VERI YÖNETIM SISTEMLERINDEN BULUTA 
DOĞRU HIZLI BIR GEÇIŞ DÖNEMI YAŞIYORUZ. ÖYLE KI; TÜRKIYE’DE BULUT 
PLATFORMUNA GEÇIŞIN ÖNÜMÜZDEKI 10 YIL IÇINDE YÜZDE 80 SEVIYESINE 

KADAR TAMAMLANACAĞINI ÖNGÖRMEK MÜMKÜN.

ÇOKLU BULUT YATIRIMLARI 
VERİYE ODAKLANIYOR 

MULTI CLOUD INVESTMENTS  
ARE FOCUSING ON DATA 

WE ARE EXPERIENCING A RAPID TRANSITION FROM TRADITIONAL DATA MANAGEMENT 
SYSTEMS, WHICH REQUIRE A PHYSICAL SERVER AND WHERE ALL CRITICAL DATA IS 

STORED ON IN-HOUSE HARDWARE (WHICH NEEDS REGULAR UPDATES) TO THE CLOUD. 
IT IS POSSIBLE TO PREDICT THAT THE TRANSITION TO THE CLOUD PLATFORM IN 

TURKEY WILL BE COMPLETED UP TO 80 PERCENT IN THE NEXT 10 YEARS.
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B
ulut bilişime geçiş birçok sektördeki şirket-
ler için önemli kazançlar sağlıyor. Şirketler 
için kaynakları daha verimli kullanmanın, 
üretkenliği artırmanın ve maliyetlerden 
tasarruf etmenin yolunun bulut hizmetle-

rinden geçiyor. Bulutun yapısında yer alan doğal 
avantajlar, hiç kuşkusuz bu geçişi önemli ölçüde 
hızlandırıyor. Bulut platformu; kullanıcıların veri-
lerine, bilgilerine, uygulama ve sistemlerine, her-
hangi bir şirket içi donanıma ihtiyaç olmaksızın, 
internet üzerinden erişmelerine olanak tanıyor. 
Böylelikle işletmeler sabit bir sunucu ve depolama 
ünitesi gibi maliyeti yüksek donanımlar satın alma 
derdinden kurtuluyor. Dahası, bulut servislerinin 
yüksek ölçülebilirliği sayesinde, bu hizmeti alan-
lar kullandıkları kadar ödeme yapıyor. Şirketlerin 
IT departmanları da sunucu yönetimi, yazılım 
güncellemesi gibi yükleri ortadan kaldırdığı için 
buluta geçişi destekliyor. Temin edilen bulut hiz-
metinde sunucu kapasitesini ihtiyaca göre anlık 
olarak artırmak veya azaltmak mümkün oluyor ve 
bu sayede benzersiz bir esneklik sunuluyor.

Şirketler arası veri paylaşımı, başlı başına bir 
sektör olmaya doğru gidiyor. Ancak geleneksel 
yöntemlerde bunu yapabilmek için, şirket dışı 
bir kullanıcıya sunucuya erişim izni vermek ge-
rekiyor. Bu da ciddi bir güvenlik riski oluşturu-
yor. Oysa bulut tabanlı iş süreçlerinde, sadece 
paylaşılacak veriyi bulutta dışarıdan erişime açık 
hale getirmek mümkün. Bu da temel güvenliğin 
her zaman koruma altında olmasını sağlıyor.

TÜRKIYE’DE IŞLETMELERIN YÜZDE 
80’DEN FAZLASI DIJITAL DÖNÜŞÜM 
PROGRAMINI HIZLANDIRDI
Tabii şirketlerin bulutla yakınlaşması son dö-
nemde hızlansa da yeni yeni ortaya çıkan şeyler 
değil. Dell Technologies Türkiye Genel Müdürü 

THE TRANSITION TO CLOUD computing pro-
vides significant gains for companies in many 
industries. For companies, the way to use re-
sources more efficiently, increase productivity 
and save costs is through cloud services. The in-
herent advantages of the cloud are undoubtedly 
accelerating this transition considerably. The 
cloud platform allows users to access their data, 
information, applications and systems over 
the internet without the need for any in-house 
hardware. Thus, businesses get rid of the hassle 
of purchasing costly hardware such as a fixed 
server and storage unit. Moreover, thanks to 
the high measurability of cloud services, those 
who use this service pay as much as they use 
it. The IT departments of the companies also 
support the transition to the cloud as it removes 
the burdens such as server management and 
software updates. In the cloud service provided, 
it is possible to instantly increase or decrease 
the server capacity according to the need, thus 
offering unparalleled flexibility.

Data sharing between companies is heading 
towards becoming an industry on its own. How-
ever, in order to do this traditionally, it is neces-
sary to give an external user access to the server. 
This poses a serious security risk. However, in 
cloud-based business processes, it is possible 
to make the specific data to be shared open to 
outside access. This ensures that basic security 
is always under protection.

MORE THAN 80 PERCENT OF 
BUSINESSES IN TURKEY 
ACCELERATED THEIR DIGITAL 
TRANSFORMATION PROGRAM
Of course, although the convergence of compa-
nies with the cloud has accelerated recently, it 

BULUT BİLİŞİM, VERİ DEPOLAMA VE GÜVENLİĞİNİ 
YÖNETMEK İÇİN DIŞ ARAÇLARI KULLANDIĞINDAN, 
İŞLETMELER SORUNSUZ YAZILIM GÜNCELLEMELERE 
GÜVENEBİLİR. 
CLOUD COMPUTING USES EXTERNAL TOOLS TO MANAGE DATA 
STORAGE AND SECURITY, BUSINESSES CAN RELY ON SEAMLESS 
SOFTWARE UPDATES.
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Işıl Hasdemir, “Pandemiden önce de şirketlerin 
zamana ayak uydurma ve dijital dünyaya taşınma 
çabası vardı” diyor. “Geçmişte bulut bilişimle ilgili 
konuşmaların çoğu, daha hızlı inovasyon, daha 
hızlı pazara sunma süresi ve maliyet optimizas-
yonu için modern altyapılara geçiş üzerineydi. 
İçinde bulunduğumuz dönem dijital dönüşümün 
hızlanmasını sağladı. Bulut bilişim teknoloji yeni 
normalin birer parçası oldu.” 

Hasdemir’in bu paylaştığı rakamlar da bu dö-
nüşümü özetler nitelikte: “Pandemi esnek bilgi 
işlem gücü, olağanüstü durumdan kurtarma, ye-
dekleme ve felaket kurtarmada daha düşük ma-
liyet, iş süreci ve sürekliliği için uzaktan iş gücü 
yönetimi, işyerine güvenli dönüş gibi öncelikleri 
beraberinde getirdi. Akademetre ile gerçekleştir-
diğimiz Dijital Dönüşüm araştırmasının sonuçla-
rına göre 2020 yılında Türkiye genelinde işletme-
lerin yüzde 82,9’u dijital dönüşüm programlarını 

is not a new thing. “Companies were trying to 
keep up with the times and move to the digital 
world even before the pandemic,” says Işıl Has-
demir, General Manager of Dell Technologies 
Turkey. “Most of the talk about cloud comput-
ing in the past was about moving to modern in-
frastructures for faster innovation, faster time 
to market, and cost optimization. The period 
we are in has accelerated the digital transforma-
tion. Cloud computing technology has become 
a part of the new normal.” 

The figures shared by Hasdemir also sum-
marize this transformation: “The pandemic 
brought along priorities such as flexible com-
puting power, recovery from extraordinary 
situations, lower cost in backup and disaster 
recovery, remote workforce management for 
business process and continuity, and safe re-
turn to work. According to the results of the 
Digital Transformation research we conducted 
with Akademetre, 82.9% of enterprises across 
Turkey accelerated their digital transforma-
tion programs in 2020. Spending on cloud in-
frastructure services increased by 34 percent, 
while demand for cloud services increased 
by a third. In 2020, 1 out of 3 businesses have 
completed most of their digital transformation 
programs, and 1 out of 5 businesses have com-
pletely completed their digital transformation. 
Our biggest goal is to help companies in their 
transformation processes by supporting them 
in this difficult process.”

EXISTING APPLICATIONS MUST ADAPT 
TO THE HYBRID MODEL
Of course, when it comes to cloud usage, 
there is also the application management 
part of the job. The prominence of always-
accessible services thanks to cloud comput-
ing means that hybrid cloud plays a more 
key role in the operational models of orga-
nizations. However, it is also important to 
transform existing applications to adapt to 
the hybrid model. Haluk Tekin, General Man-
ager of Red Hat Turkey, says that COVID-19 
has prompted companies to innovate more 
and accelerate their digital transformation 
efforts to meet customer demands. He is of 
the opinion that the solution to this lies in 
container technology. “Containers offer the 
technology needed to develop cloud-native 
applications,” Tekin says. “Kubernetes, the 

RETURNS ON  
CLOUD INVESTMENTS

BULUT 
YATIRIMLARININ 
GETIRILERI

• Kritik veri Türkiye’de depolanıyor.
Critical data is stored in Turkey.

• Yerli bulut sayesinde Türkiye’nin verisi yurt 
dışına çıkmıyor.
Thanks to the domestic cloud, Turkey’s 
data does not go abroad.

• Veriye erişimde yakın olması hız ve maliyet 
avantajı sağlıyor.
Being close to data provides speed and 
cost advantage.

• Regülatif ihtiyaçları yüzde 100 karşılıyor.
It meets the regulatory needs 100 percent.

• Yabancı sanallaştırma yazılımlarına 
bağımlılığı yok.
It does not depend on foreign virtualization 
software.

• Entegre güvenlik modülü sayesinde daha 
güvenli.
Safer thanks to the integrated security 
module.

• Yedekli ve kesintisiz mimari sunuyor. 
Yazılım ve mimariyi Türk mühendisler 
yapıyor ve geliştiriyor.
It offers uninterrupted architecture with 
backup. Turkish engineers make and 
develop software and architecture.
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hızlandırdığını gördük. Bulut altyapı hizmetleri 
için yapılan harcamalar yüzde 34 artış gösterdi, 
bulut hizmetlerine olan talep 3’te 1 oranında arttı. 
2020 yılında her 3 işletmeden 1’i dijital dönüşüm 
programlarının büyük kısmını, 5 işletmeden 1’i 
ise dijital dönüşümlerini bütünüyle tamamlamış 
durumda. Bizim de en büyük hedefimiz bu zorlu 
süreçte şirketlerin yanında yer alarak dönüşüm 
süreçlerine yardımcı olmak.” 

MEVCUT UYGULAMALAR HIBRIT 
MODELE UYUM SAĞLAMALI
Tabii bulut kullanımı denildiğinde işin bir de 
uygulama yönetim kısmı var. Bulut bilişim sa-
yesinde her zaman erişilebilir hizmetlerin öne 
çıkması, kurumların operasyonel modellerinde 
hibrit bulutun daha kilit bir rol oynaması anla-
mına geliyor. Ancak bunun için mevcut uygula-
maları hibrit modele uyum sağlayacak şekilde 
dönüştürmek de önemli. Red Hat Türkiye Genel 
Müdürü Haluk Tekin, COVID-19’un kurumları 
daha fazla inovasyona ve müşteri taleplerini 
karşılamak için dijital dönüşüm çalışmalarını 
hızlandırmaya yönelttiğini söylüyor. Bunun 
çözümünün de konteyner teknolojisinde yat-
tığı görüşünde. “Konteynerler bulut yerlisi uy-
gulamalar geliştirmek için gereken teknolojiyi 

open-source container orchestration plat-
form, is the foundation for cloud-native 
applications at the heart of digital transfor-
mation. With Kubernetes, companies maxi-
mize the resources provided for corporate 
applications from different sources to work 
in harmony with each other, while ensuring 
the most efficiency from the hardware. It 
also handles the control and automation of 
deployments and updates of applications.”

Red Hat’s 2021 State of Enterprise Open 
Source Report research indicates that 72 per-
cent of companies will increase their con-
tainer usage in the next 12 months, and in 75 
percent of companies Kubernetes will play 
a key role in their cloud-native application 
strategy. It seems that companies are aware 
of this as well.

THE DATA FLOWING FROM 
EVERYWHERE MUST BE QUICKLY 
CONVERTED INTO VALUE
When it comes to the cloud, the aim is not just 
to meet the needs of remote working. In this 
age where almost every company has evolved 
into an IT company with the digital trans-
formation, there is also the side of storing, 
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PUBLIC CLOUD 
SPENDING WILL EXCEED 
$300 BILLION IN 2021

2021’DE GENEL BULUT 
HARCAMALARI 300 
MILYAR DOLARIN 
ÜZERINE ÇIKACAK

• Genel bulut hizmetlerine yönelik dünya 
çapındaki son kullanıcı harcamalarının 
2021’de yüzde 18,4 artarak toplam 304,9 
milyar dolara çıkması bekleniyor. 

• Pandemi öncesi döneme göre ortama 4,7 kat 
fazla kişi düzenli olarak evden çalışıyor. Bu 
da güvenli uzaktan erişimi bulutta en önemli 
maddelerden biri haline getiriyor. 

• Pandemi sonrası dünya genelindeki iş 
gücünün sadece yüzde 9’unun tamamen 
ofise dönmesi bekleniyor. Uzaktan çalışma 
döneminde verimlilik artışı, maliyet azalması 
gibi etkenlerle büyük şirketlerin yüzde 53’ü, 
pandemi sonrası ofis alanlarında ve malzeme 
kullanımlarında küçülmeye gidecek.

• Genel olarak dünyadaki kurum ve kuruluşların 
%92’si bulut bilişim ortamına sahip. %88’i 
iki veya daha fazla bulut servis sağlayıcısıyla 
çalışıyor. 

• %69’u çoklu bulut stratejisini oluşturmuş 
durumda, %50’si bulut üzerinden uygulama 
kullanıyor, %28’i ise tamamen bulut bilişim 
kullanıyor.

• Işletmelerin yüzde 35’i dijital birer iş yerine 
dönüştüklerini söylerken, en çok yatırım 
yapılan teknolojiler arasında %33,8 ile çoklu 
bulut ortamı yer alıyor. 

• Türkiye’deki departman yöneticilerine bulut 
kullanımıyla ilgili yaklaşımları sorulduğunda, 
%47’lik bir bölüm işletmelerinde bulut 
kullanıldığını ifade ediyor. Bu oran kurumsal 
işletmelerde %59, büyük ölçekli şirketlerde 
%51, orta ölçekli şirketlerde %43.

• Şirketlerin %24’ü bulutu kullanmasa da 
planları arasına aldığını söylüyor. Bunların 
yarısına yakını bunu önümüzdeki 2 yıl içinde 
hayata geçirmeyi planlıyor.

• The latest worldwide user spending on 
general cloud services is expected to 
increase 18.4 percent in 2021, totaling 
$304.9 billion.

• Compared to the pre-pandemic period, 
4.7 times more people regularly work from 
home. This makes secure remote access 
one of the most important items in the cloud.

•  Only 9 percent of the global workforce is 
expected to return completely to the office 
after the pandemic. With factors such as 
productivity increase and cost reduction 
during the remote working period, 53% 
of large companies will shrink their office 
spaces and material use after the pandemic. 

• In general, 92% of institutions and 
organizations in the world have a cloud 
computing environment. 88% work with two 
or more cloud service providers. 

• 69% have created a multi-cloud strategy, 
50% use applications on the cloud, and 
28% use cloud computing entirely.

• While 35 percent of businesses say that 
they have turned into a digital workplace, a 
multi-cloud environment is among the most 
invested technologies with 33.8%.

• When the department managers in Turkey 
are asked about their approach to cloud 
usage, 47% of them state that they use the 
cloud in their businesses. This rate is 59% 
in corporate enterprises, 51% in large-scale 
companies and 43% in medium-sized 
companies.

• Although 24% of companies do not 
use the cloud, they say they include 
it in their plans. Nearly half of them 
plan to implement it in the next  
2 years.
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sunuyor” diyor Tekin. “Açık kaynak konteyner 
orkestrasyon platformu Kubernetes, dijital 
dönüşümün merkezinde yer alan bulut yerlisi 
uygulamaların temelini oluşturuyor. Kuber-
netes ile şirketler farklı kaynaklarda yer alan 
kurumsal uygulamaların birbiriyle uyum içinde 
çalışması için sağlanan kaynağı en üst seviyeye 
çıkartırken, donanımlardan en fazla verimin 
elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca uygulamaların 
hizmete alımlarının ve güncellemelerinin kont-
rol ve otomasyonunu da üstleniyor.” 

Red Hat’ın 2021 yılı State of Enterprise Open 
Source Report araştırması, önümüzdeki 12 ay 
içerisinde şirketlerin yüzde 72’sinin konteyner 
kullanımını artıracağına ve şirketlerin yüzde 
75’inde Kubernetes’in bulut yerlisi uygulama 
stratejilerinde önemli bir rol oynayacağına işaret 
ediyor. Görünen o ki şirketler de bunun farkında.  

DÖRT KOLDAN AKAN VERIYI HIZLA 
DEĞERE DÖNÜŞTÜRMEK ŞART
Konu bulut olunca amaç sadece uzaktan çalış-
maya dair ihtiyaçları karşılamaktan ibaret değil. 
Dijital dönüşümle birlikte hemen her şirketin BT 
şirketine evrildiği bu çağda işin bir de her yerden 
sürekli akan veriyi depolama, işleme, anlamlan-
dırma tarafı var. SAS Türkiye ve Orta Asya Müş-
teri Danışmanlığı Ülke Müdürü Altan Atabarut, 
“Müşteri davranışlarından tedarik zincirindeki 

processing and interpreting the data that is 
constantly flowing from everywhere. “There is 
an incredible amount of data flowing from cus-
tomer behavior to the movement of thousands 
of players in the supply chain, from planning 
processes to production lines and sensors,” 
says Altan Atabarut, Country Manager of 
SAS Turkey and Central Asia Customer Con-
sulting. “This data needs to be analyzed and 
transformed into smart decisions. In this pro-
cess, the managers of every company, big and 
small, complain about the long development 
and commissioning cycles. It is not enough to 
get up quickly and run. It is necessary to see 
the value quickly and implement it. Due to 
time-consuming software management, it is 
difficult to talk about efficiency if personnel 
spend most of their time on bargaining, man-
agement, maintenance, support and renewals 
instead of money-making activities, especially 
if the competent human resources required 
for innovation are spent on repetitive routine 
work. In the face of these changing business 
needs, we believe that the cloud, which is both 
cost-effective and easy to scale up and down, 
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PANDEMİ SONRASI BULUT BİLİŞİMDEKİ 
YATIRIMLARIN ÇOĞU, DİJİTAL DÖNÜŞÜM 
GİRİŞİMLERİNİ DESTEKLEMEK YÖNÜNDE 
OLACAKTIR.
MOST POST-PANDEMIC INVESTMENTS IN 
CLOUD COMPUTING WILL BE TO SUPPORT 
DIGITAL TRANSFORMATION INITIATIVES 
THAT HAVE BECOME IMPERATIVE.
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binlerce oyuncunun hareketine, planlama sü-
reçlerinden üretim hatlarına ve sensörlere kadar 
inanılmaz miktarda bir veri akışı var” diyor. “Bu 
verilerin analiz edilip akıllı kararlara dönüştürül-
mesi gerekiyor. Bu süreçte irili ufaklı her şirke-
tin yöneticisi uzun geliştirme ve devreye alma 
döngülerinden şikayetçi. Hızlı bir şekilde ayağa 
kalkmak ve koşmak yetmiyor. Değeri çok çabuk 
görmek, hayata geçirmek gerekiyor. Zaman alan 
yazılım yönetimi sebebiyle personel zamanının 
çoğunu para getiren aktiviteler yerine pazarlık, 
yönetim, bakım, destek ve yenilemelere harcı-
yorsa, hele inovasyon için gerekli yetkin insan 
kaynağını tekrar eden rutin işlere harcıyorsa ve-
rimlilikten söz etmek zor. Bu değişen iş ihtiyaçla-
rı karşısında hem maliyet açısından etkin, hem 
yukarı ve aşağı ölçeklenmesi kolay olan bulutun 
artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz. Bu ge-
çişin şirketlerin gözünde büyümesinin önüne 
geçmek için 2000 yılından beri çözümlerimizi 
bulutta barındırıyor ve yönetiyoruz.”

KOBI’LER IÇIN HAYATI ÖNEM TAŞIYOR
TÜİK verilerine göre, tüm girişimlerin %99,8’ini 
KOBİ’lerin oluşturduğu ülkemizde, girişimlerin 
bilişim teknolojilerini kullanım oranı da uyarı-
ları beraberinde getirdi. Veriler, Türkiye’deki 
KOBİ’lerin yalnızca %14’ünün bulut bilişim 
teknolojilerini kullandığını gösterirken, bu oran 
küçük ve orta ölçekli işletmelerde %11,9, büyük 
ölçekli işletmelerde ise %22,2 olarak kaydedildi. 
Teknoloji çağında KOBİ’lerin varlığını sürdüre-
bilmesi için iş süreçlerini bütünleşik bir altya-
pıya taşımaları gerekiyor. Teklif, sipariş, stok, 
üretim emri, e-Fatura ve teslimat gibi adımlar, 
her ölçekteki şirketin yönetiminde kritik rol oy-
nuyor. Dijitalleşmeden söz etmek içinse satış sü-
recini etkileyen tüm bu adımların, satış odaklı iş 
yönetimi ile uçtan uca yönetilmesi gerekir. Bu 
noktada KOBİ’lerin dijital dönüşümü, e-Fatura 
ve e-Arşiv ile sınırlı kalmamalı.

TIM’IN DESTEĞI SÜRÜYOR 
Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türk Ekonomi Ban-
kası (TEB) işbirliğiyle yürütülen TİM-TEB Girişim 
Evi, her ölçekten şirketin e-dönüşüme %100 en-
tegre olması için çalışıyor. Şirketler için yeni çağın 
tüm gerekliliklerini göz önünde bulundurarak ge-
liştirilen yazılımlar, şirketlerin satış sürecine odak-
lanıyor; ön muhasebe, CRM, stok, proje yönetimi, 
iş takibi ve insan kaynakları gibi organizasyonel iş-
levlerin basitçe yönetilip takip edilmesini sağlıyor.

is now inevitable. We have been hosting and 
managing our solutions in the cloud since 
2000 to prevent this transition from intimi-
dating the companies.”

IT IS VITAL FOR SMES
According to TÜİK’s data, in our country where 
99.8% of all enterprises are SMEs, the rate of use 
of information technologies by enterprises has 
brought warnings. While the data shows that 
only 14% of SMEs in Turkey use cloud computing 
technologies, this rate was recorded as 11.9% in 
small and medium-sized enterprises and 22.2% 
in large-scale enterprises. In order for SMEs to 
survive in the age of technology, they need to 
move their business processes to an integrated 
infrastructure. Steps such as quotation, order, 
stock, production order, e-Invoice and delivery 
play a critical role in the management of compa-
nies of all sizes. In order to talk about digitaliza-
tion, all these steps that affect the sales process 
must be managed end-to-end with sales-orient-
ed business management. At this point, the digi-
tal transformation of SMEs should not be limited 
to e-Invoice and e-Archive.

TİM’S SUPPORT CONTINUES 
TİM-TEB Startup House, run in cooperation with 
the Turkish Exporters Assembly and the Turk-
ish Economy Bank (TEB), works to ensure that 
companies of all sizes are 100% integrated into 
e-transformation. Developed by considering all 
the requirements of the new age for companies, 
the software focuses on the sales process of the 
companies; it provides simple management and 
monitoring of organizational functions such as 
pre-accounting, CRM, stock, project manage-
ment, job tracking and human resources.

THE GLOBAL GIANTS OF 
CLOUD SOLUTIONS: 

KÜRESEL DÜNYANIN 
BULUT ÇÖZÜMLERININ 
DEVLERI: 

1. Amazon Web Services
2. Microsoft Azure
3. Google Cloud
4. IBM Cloud

5. Alibaba Cloud
6. Salesforce
7. Oracle Cloud
8. Tencent Cloud
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DÜNYA, YARI ILETKENLERE OLAN TALEBIN ARZ 
KAPASITESININ ÇOK ÖTESINDE ARTMASI NEDENIYLE 
KÜRESEL ÇIP SIKINTISININ EŞIĞINDE. OTOMOTIV VE 

AKILLI TELEFONLAR GIBI ÇOK ÇEŞITLI SEKTÖRLERDEKI 
OYUNCULARI GELECEK DÖNEM NELER BEKLIYOR? 

ÇIP KRIZI  
GELECEĞI  

ETKILIYOR
The Chip Crisis 

Affects the Future

THE WORLD IS ON THE BRINK OF A GLOBAL CHIP SHORTAGE 
AS THE DEMAND FOR SEMICONDUCTORS IS GROWING FAR 

BEYOND SUPPLY CAPACITY. WHAT AWAITS PLAYERS IN A 
WIDE RANGE OF INDUSTRIES, SUCH AS AUTOMOTIVE AND 

SMARTPHONES, IN THE UPCOMING PERIOD?
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K
oronavirüs pandemisi dünya çapında 
birçok ekonomiye darbe indirdi. Turizm, 
havayolları, eğitim, otomotiv başta olmak 
üzere farklı sektörler uzun süre kapalı kal-
manın verdiği etkiyle zorlu zamanlar ge-

çirdi. 2020’nin son aylarından bu yana ise dünya 
çapında yarı iletken çip krizi hakim durumda. 
Pandemi sürecinde artan ev elektroniği, telefon 
ve tablet satışlarına yetişebilmek için önceliği bu 
tarz ürünlere veren çip üreticileri özellikle tek-
nolojik açıdan gelişen otomotiv sektörüne yarı 
iletken çip tedariki gerçekleştiremez duruma 

THE CORONAVIRUS PANDEMIC has dealt a blow 
to many economies around the world. Different 
sectors, especially tourism, airlines, education 
and automotive, went through tough times with 
the effect of being closed for a long time. Since 
the last months of 2020, the semiconductor chip 
crisis has dominated the world. In order to keep 
up with the increasing sales of home electronics, 
phones and tablets during the pandemic, chip 
manufacturers who prioritize such products have 
been unable to supply semiconductor chips to the 
technologically developing automotive sector. 
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‘Türkiye Bu Krizi Dünyaya
Kıyasla Daha İyi Yönetti’
‘Turkey Managed This Crisis  
Better Than The World’

HAYDAR YENIGÜN
OTOMOTIV SANAYII DERNEĞI (OSD) YÖNETIM KURULU BAŞKANI
AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION (OSD) CHAIRMAN OF THE BOARD 

“2020 yılının başında tüm dünyayı etkisi altına 
alan koronavirüs salgını birçok ülke ekonomisini, 
farklı sektörleri ve alanları etkilediği gibi otomotiv 
sanayiini de özellikle tedarik zinciri açısından 
bir hayli etkiledi. Sosyal hayattaki kısıtlamalarla 
tüketici elektroniğinde yaşanan ciddi talep 
artışı ve otomotiv sanayinin talep öngörülerinin 
beklenenin üzerinde gerçekleşmesiyle küresel 
olarak mikroçip talebindeki artış, tedarik 
sürecinde darboğaz yaşanmasına sebep oldu. 
Bunlara ek olarak önemli yonga üreticilerinin 
tesislerinde çıkan yangınlar ve bulundukları 
konumlardaki doğal afetler; örneğin Tayvan’da 
yaşanan kurallık, Amerika’daki soğuk hava 

dalgası, Japonya’daki deprem krizin daha da 
büyümesine neden oldu. Otomotiv fabrikalarının 
küresel olarak duyurduğu mikroçip tedariki 
kaynaklı duruşlar ve yavaşlamalar nedeniyle şu 
ana kadar dünya genelinde üretilemeyen araç 
sayısı 3,2 milyon adedin üzerinde. 2021 yılının 
tamamında ise küresel araç üretim kaybının 4,3 
milyon adede ulaşacağı tahmin ediliyor. Dünya 
genelinde olduğu gibi ülkemizde de mikroçip 
tedarik sorunu nedeniyle fabrikaların durması 
veya üretimde tempo düşüşleri kaçınılmaz hale 
geldi. Ancak dünya geneline kıyasla ülkemizde 
bu sürecin çok daha başarılı yönetildiğini 
söyleyebiliriz.” 

“The coronavirus epidemic affected the whole 
world at the beginning of 2020; the economy 
of many countries, different sectors and fields 
were greatly affected, as well as the automotive 
industry, especially in terms of the supply chain. 
The global increase in the demand for microchips 
due to the serious increase in demand in 
consumer electronics during the restrictions 
in social life and the demand forecasts of the 
automotive industry rising above expectations 
caused a bottleneck in the supply process. In 
addition, fires in the facilities of important chip 
manufacturers and natural disasters in their 
locations; for example, the drought in Taiwan, the 

cold wave in America, the earthquake in Japan 
caused the crisis to grow even more. According 
to the automotive factories, the number of 
vehicles that could not be produced worldwide 
so far is over 3.2 million due to the stops and 
slowdowns caused by the microchip supply. It is 
estimated that the global vehicle production loss 
will reach 4.3 million units by the end of 2021. 
Due to the microchip supply problem in our 
country, as in the rest of the world, it has become 
inevitable for the factories to stop or to slow the 
speed of production. However, we can say that 
this process is managed much more successfully 
in our country compared to the rest of the world.”



düştü. Bu da global çapta birçok otomotiv üre-
ticisinin üretimi geciktirmesine hatta durdur-
masına sebep oldu. 

Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden 
olan Intel, bu krizi önleyebilmek adına yeni yatırı-
mını açıkladı. Firma, 20 milyar dolarlık yatırımla 
ABD’nin Arizona eyaletinde iki yeni çip fabrikası 
inşa etmeyi planladığını duyurdu.  Intel CEO’su 
Pat Gelsinger’in üretim, inovasyon ve ürün lider-
liği hedefleri doğrultusunda “IDM 2.0” stratejisini 
açıkladığı bildirildi. Intel’in üretimini genişlet-
meyi planladığına dikkat çekilen açıklamada, şir-
ketin Arizona’da iki yeni fabrika inşa etmek için 
20 milyar dolarlık yatırım yapacağı kaydedildi. 
Açıklamada, söz konusu yatırımla 3 binden fazla 
kişiye yüksek maaşlı teknoloji işi, 3 bini aşkın ki-
şiye inşaat işi ve yaklaşık 15 bin kişiye uzun vadeli 
iş sağlanacağı aktarıldı.

This caused many global automotive manufac-
turers to delay or even stop production.

Intel, one of the world’s largest microchip 
manufacturers, announced its new investment 
to prevent this crisis. The firm announced its 
plans to build two new chip factories in the state 
of Arizona with an investment of $20 billion. In-
tel CEO Pat Gelsinger reportedly announced the 
“IDM 2.0” strategy in line with its manufacturing, 
innovation and product leadership goals. Stating 
that Intel is planning to expand its production, 
the statement  noted that the company will invest 
$20 billion to build two new factories in Arizona. 
In the statement, it was explained that with this 
investment, more than 3 thousand people will be 
provided with high-paying technology jobs, more 
than 3 thousand people with construction work 
and about 15,000 people with long-term jobs.
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‘Türkiye’de Yonga Tasarımı  
Konusunda Çalışmaya Başlayabiliriz’
‘Turkey Can Start Working on  
Chip Design’

YAMAN TUNAOĞLU
TÜRK ELEKTRONIK SANAYICILERI DERNEĞI (TESID) YÖNETIM KURULU BAŞKANI 
TURKISH ELECTRONIC MANUFACTURERS ASSOCIATION (TESID)  CHAIRMAN OF THE BOARD

“Pandemide eve kapananlar teknolojiyi çok daha 
fazla kullanmaya başlayınca dizüstü bilgisayarlara, 
cep telefonlarına, tabletlere, tatile çıkamadıkları 
parayla beyaz eşyaya yatırım yaptılar. Dijital 
dönüşüm nedeniyle elektronik ürünlere yönelik 
bir talep artışını zaten öngörüyorduk, pandemiyle 
bu çok daha hızlandı. Ancak yarı iletken üreten 
şirketler sayılı ve kapasiteleri belli. Bu hızlı talebe 
yetişemediler. Birkaç ayda temin edilebilen 
malzemelerin temin süresi 1 yıla uzadı. Özellikle 

yoğun elektronik komponent kullanımına bağlı 
bazı ürünlerin lansmanı ertelendi, otomotivde 
multimedya sistemi gibi bazı opsiyonlar seçenek 
dışı bırakıldı. Çip sıkıntısı nedeniyle acil üretimi 
durdurmak istemeyen şirketlerin herhangi bir 
fiyata razı olacak duruma gelmesi stoktaki 
malzemelerin fiyatının 7-8 kat yükselmesine 
neden oldu. Günümüzde hemen her üründe 
elektronik bileşen var. Doğal olarak yaşanan 
sıkıntı fiyatlara da yansıyacaktır.”

“When those who stayed at home during the 
pandemic started to use technology much more, 
they invested in laptops, mobile phones, tablets, and 
household appliances with the money they could 
not spend on vacations. We have already predicted 
an increase in demand for electronic products due 
to digital transformation, but this has accelerated 
with the pandemic. However, companies producing 
semiconductors are few and their capacities are 
limited. They could not keep up with this rapid 
demand. The procurement period of materials 

that could be procured in a few months has been 
extended to 1 year. The launch of certain products, 
especially due to the intense use of electronic 
components, was postponed, and some options 
such as the multimedia systems in the automotive 
industry were excluded. Companies that do not want 
to stop urgent production due to chip shortages 
were willing to settle for any price, which caused the 
price of materials in stock to rise 7-8 times. Today, 
almost every product has an electronic component. 
Naturally, the problem will be reflected in the prices.”
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100 MİLYAR DOLARLIK PAZARDA 
REKABET’
Şirketin dünyanın proses teknolojisinin lider ge-
liştiricisi, büyük bir yarı iletken üreticisi olduğu-
nu vurgulayan Intel’in yeni CEO’su Pat Gelsinger, 
“Bununla birlikte Intel, yarı iletken tasarımına 
odaklanan ancak çipleri üretmek için bir şirkete 
ihtiyaç duyan diğer yarı iletken şirketleri için bir 
üretim merkezi ‘döküm bölümü’ olarak hareket 
edecek” dedi. Döküm bölümünün adının Intel 
Foundry Services olacağını ve mevcut Intel Kı-
demli Başkan Yardımcısı Randhir Thakur tara-
fından yönetileceğini söyleyen Gelsinger, döküm 
işinin 2025’e kadar potansiyel olarak 100 milyar 
dolar değerinde bir pazarda rekabet edeceğini 
belirtirken, mobil cihazlarda kullanılan ve tarih-
sel olarak Intel’in tercih edilen x86 teknolojisiy-
le rekabet eden ARM teknolojisine dayalı çipler 
de dahil olmak üzere bir dizi çip üreteceklerini 
vurguladı.

Alman otomotiv endüstrisinin, Ekonomi Baka-
nı Peter Altmaier’i yılın ilk ayında Tayvan’daki çip 
üreticilerine daha fazla kapasite artırmaları için 
mektup yazmaya ikna etmesi bu çip üreticilerini 
ciddi biçimde şaşırttı. Otomotiv endüstrisinin en 
büyük çip tedarikçilerinden Infineon ve Robert 
Bosch, bu yıl yeni çip üretim tesislerini devreye 
almayı planlasa da yakında tedarik sıkıntısının 
azalması gibi bir ihtimalin olmadığını söylüyor. 

PANDEMİNİN YÜKÜ ÜRETİMİ ZORLADI 
TSMC, Çin açıklarındaki bir ada ülkesi olan Tay-
van’da yer alan ilginç bir şirket. Trendforce verile-
rine göre 2021’in ilk çeyreğinde dünya yonga üre-
timinin %56’sını elinde tutuyor. Dünyada kendi 
tasarladığı yongaları üretebilme becerisine sahip 
ender şirketlerden Intel dahi geçtiğimiz aylarda 
gelişmiş yonga üretim işinin bir kısmını TSMC’ye 
devretmeyi planladığını açıklıyor, Tayvan merkez-
li bu dev şirketin üretim teknikleri karşısında bir 
nevi saygı duruşunda bulunuyordu. 

Semiconductor Industry Associtation verile-
rine göre küresel yarı iletken satışları yılda yıla 
%6,5 artışla 2020 yılında 439 milyar dolara ulaş-
tı. Aralık 2020’ye gelindiğinde bir önceki yılın 
Aralık ayına kıyasla büyüme % 8,3’e tırmanmıştı. 
Yaşanan talep patlaması işleri öyle bir noktaya 
getirdi ki, özellikle bazı spesifik yongalara ulaş-
mak salgının başlangıcında maske ve dezenfek-
tan bulmak kadar zor hale geldi. Samsung bu yıl 
Galaxy Note serisinin lansmanını atlayabileceği-
ni söyledi. Apple cihazlarının üreticisi Foxconn 

COMPETITION IN A $100 BILLION MARKET 
Emphasizing that the company is a major semi-
conductor manufacturer and the world’s leading 
developer of process technology, Intel’s new CEO, 
Pat Gelsinger, said, “However, Intel will act as the 
‘foundry division’, a manufacturing hub for other 
semiconductor companies that focus on semicon-
ductor design but need a company to manufac-
ture the chips.” Stating that the foundry division 
will be named Intel Foundry Services and will be 
managed by current Intel Senior Vice President 
Randhir Thakur, Gelsinger announced that the 
foundry business will potentially compete in 
a $100 billion market by 2025. He stressed that 
they will produce a series of chips, including chips 
based on ARM technology used in mobile devices 
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yonga sıkıntısının 2022’ye kadar sürebileceğine 
dair açıklama yaptı. 

Çin, 1,4 trilyon dolarlık teknoloji hamlesinin bir 
parçası olarak 2025 yılına kadar ülkede kullanılan 
yongaların yüzde 70’ini ülke sınırları içinde üret-
meyi hedefliyor. Avrupa Birliği 2030 yılına kadar 
dünya yonga üretimindeki payını %20’ye çıkar-
mak için 160 milyar dolarlık kaynağı bu alana ak-
tarmaya hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri 
Başkanı Joe Biden 2 trilyon dolarlık altyapı yatırım-
larının 50 milyar dolarının yonga üretimi için ayrıl-
masını öngörüyor. TSMC ve Intel gibi dev üreticiler 
de artan talebi karşılamak üzere mevcut tesislerini 
genişletme ve yeni yatırımlar yapma hazırlığında.

and historically competing with Intel’s favored 
x86 technology.

These chipmakers were surprised when the 
German auto industry convinced Economy 
Minister Peter Altmaier to write a letter to chip-
makers in Taiwan in the first month of the year 
asking them to create more capacity. Infineon and 
Robert Bosch, two of the largest chip suppliers in 
the automotive industry, say that although they 
plan to commission new chip production facili-
ties this year, the supply shortage is not likely to 
disappear soon. 

THE WEIGHT OF THE PANDEMIC MADE 
PRODUCTION DIFFICULT 
TSMC is an interesting company based in Taiwan, 
an island country off the coast of China. Accord-
ing to Trendforce data, it holds 56% of the world’s 
chip production in the first quarter of 2021. Even 
Intel, one of the rare companies in the world that 
has the ability to produce chips of its own design, 
announced its plans to transfer some of its ad-
vanced chip manufacturing business to TSMC in 
the past months, and was in a way of respecting 
the production techniques of this giant Taiwanese 
company.

According to Semiconductor Industry Asso-
ciation data, global semiconductor sales reached 
$439 billion in 2020, up 6.5% from one year to an-
other. By December 2020, the growth had climbed 
8.3% compared to December of the previous year. 
The boom in demand has reached such a point 
that acquiring certain chips has become as dif-
ficult as finding masks and disinfectants at the 
beginning of the epidemic. Samsung announced 
that it might skip the launch of the Galaxy Note 
series this year. Foxconn, the manufacturer of 
Apple devices, has made a statement that the 
chip shortage may last until 2022.

As part of its $1.4 trillion technology move, 
China aims to produce 70 percent of the chips 
used in the country within its borders, by 2025. 
The European Union is preparing to transfer 160 
billion dollars of resources to this field in order 
to increase its share in world chip production to 
20% by 2030. The President of the United States of 
America, Joe Biden, foresees that 50 billion dollars 
of the 2 trillion dollar infrastructure investments 
will be allocated for chip production. Giant manu-
facturers such as TSMC and Intel are also getting 
ready to expand their existing facilities and make 
new investments to meet the increasing demand.

WHO PLANS TO 
INVEST IN THE 
SEMICONDUCTOR FIELD 
IN THE NEXT PERIOD 
AND HOW MUCH

ÖNÜMÜZDEKİ 
DÖNEM YARI İLETKEN 
ALANINDA KİM  
NE KADAR YATIRIM 
PLANLIYOR

• Güney Kore 2030 yılına kadar 450 milyar 
dolarlık yatırım planlıyor
South Korea is planning to invest $450 
billion by 2030

• Amerika Birleşik Devletleri 2 trilyon dolarlık 
altyapı yatırımının 50 milyar dolarını yonga 
üretimine ayıracak
The United States of America will allocate 
50 billion dollars of its 2 trillion dollar 
infrastructure investment to chip production

• Avrupa Birliği COVID-19 iyileştirme 
fonlarının 160 milyar dolarını yonga üretimine 
ayırarak 90’lı yıllardaki ışıltılı günlere dönmeyi 
umuyor
The European Union is hoping to return to 
the good old days of the 90s by allocating 
$160 billion of COVID-19 recovery funds to 
chip production

• Çin 1,4 milyar dolarlık teknoloji yatırımının 
bir parçası olarak 2025 yılında kullandığı 
yongaların %70’ini kendi üretmeyi hedefliyor
China is aiming to produce 70% of the 
chips it uses by 2025, as part of its $1.4 
billion technology investment
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‘Ulusal Güvenlik Açısından  
Önemli Bir İhtiyaç’
‘An Important Need for National Security’

ALI BARAN
YONGATEK MICROELECTRONICS GENEL MÜDÜRÜ
YONGATEK MICROELECTRONICS GENERAL MANAGER

Yongatek olarak dünya genelindeki çip 
krizini nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Özellikle pandemi sürecinde dünyada 
tablet, bilgisayar, cep telefonu ve benzeri 
elektronik ürünlere olan talep çok fazla 
arttı. Bu durum şu anda yaşadığımız 
krizin görülmesini bizce biraz hızlandırdı. 
Çip sektöründeki talep zaten ciddi artış 
içerisindeydi. Çip sektöründe yapılan bir 
marketing araştırmasına göre dünyada 
2019 yılında üretilen çip sayısı bir ise bunun 
2023 yılında iki olması bekleniyor. Bunun en 
somut göstergesini de dünyanın en büyük 
çip üretim şirketi olan TSMC nin üretim 
sayılarında görüyoruz. 2020’de ürettiği çip 
sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık % 21 
artış göstermiştir. 2021 ve sonraki yıllarda 
da benzer bir artış beklenmektedir. Özellikle 
5G, uydu haberleşmesi, otomotiv ve IoT 
sektöründe olan gelişmeler ile çiplere 
olan talebin önümüzdeki yıllarda daha da 
artmasını bekliyoruz. Otomotiv sektöründen 
bir örnek verecek olursak orta ve üst sınıf 
bir otomobilde şu anda yaklaşık 30-40 adet 
çip bulunmaktadır. Yaşanan gelişmelerle, 
sürücüsüz otonom araçlarda bu sayının 
daha fazla artması beklenmektedir. Yine 
5G ve uydu haberleşmesinin birleşmesi, 
yaygınlaşması ile çiplere olana talebin daha 
da fazla arttığa hep birlikte şahitlik edeceğiz.

Sektör olarak geleceğe yönelik 
yatırımlarla ilgili hangi adımlar atılmalı?
Uzun vadede bu gelişmeler birçok ülke, 
sektör ve şirket için ciddi tedarik sıkıntıları 
oluşturabilir. Bunun en somut örneğini 
içinde bulunduğumuz pandemi döneminde 
hep birlikte yaşadık. Yaşanan bu gelişmeler 
sonucunda Avrupa, Amerika ve diğer gelişmiş 
ülkeler daha önce üretim üstlerini uzak 
doğuya taşımak için yarış halindeydiler. Hızlı 
bir şekilde bu stratejiden vaz geçip alternatifli 
bölgesel tedarik zincirlerinin oluşturulması 

kaçınılmaz bir ihtiyaç olmuştur. Ülkemizde de 
bu kapsamda  artık bazı adımların atılmasını 
bekliyoruz.

Konunun Türkiye açısından önemi ve 
tedbirleri neler olmalı? 
Her şeyden önce çip tasarım ve üretim alt 
yapısının ülkemizde olması ulusal güvenlik 
açısından çok önemli bir ihtiyaç olduğunu 
düşünüyoruz. Bu alt yapının olması aynı 
zamanda uzun vadede ülkemize tedarik 
güvenliği sağlayacaktır. Gelişmiş ülkelere 
bakacak olursak hepsinde bu alt yapının 
olduğunu rahatlıkla görmekteyiz. Bu 
temel eksiklikleri gidermeden ülkemizde 
sürdürülebilir bir kalkınma modeli 
oluşturamayacağımızı hep birlikte göreceğiz. 
Yongatek Microelectronics olarak orta ve 
uzun vadeli hedefimiz; görüntü işleme ve 
haberleşme alanında kendi IP ve çiplerini 
oluşturmak. Bu kapsamda yapmış olduğumuz 
çalışmaların neticesinde önümüzdeki 
günlerde ilk görüntü işleme amaçlı SoC 
mizi (KIRMIK) üretime gönderiyoruz. 2022 
içerisinde de ilk 5G haberleşmesi çipimizi 
üretmeyi planlıyoruz. Ilk üretilen çipler test 
çipleri olacaktır. 2023 sonrasında da tam 
olarak ticari ürünlere ulaşmayı hedefliyoruz. 
Savunma sanayisinde elde ettiğimiz özgüven 
ve teknolojik gelişmeleri gerçek manada 
endüstriye aktarabilmek için ülkemizde 
mutlaka çip tasarım ve üretim yeteneğinin 
oluşturulması gerektiğine inanıyoruz. Burada 
öncelikle çip tasarım evlerini oluşturarak 
ülkemizde bu konuda uzman insan sayısını 
artırmamız gerekiyor. Bu kapsamda 
üniversitelerimize de çok önemli görevler 
düşüyor. Sonrasında da yavaş yavaş yerli 
tasarlanan çiplerin kullanılması özendirilerek/
desteklenerek kısmi de olsa ithalatın önüne 
geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Orta ve 
uzun vade de mutlaka ülkemizde çip üretim 
fabrikalarının kurulmasını hedeflemeliyiz.
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As Yongatek, how do you evaluate the 
worldwide chip crisis?
During the pandemic, the demand for 
tablets, computers, mobile phones and 
similar electronic products has increased 
tremendously in the world. In our opinion, this 
situation accelerated the crisis we are currently 
experiencing. Demand in the chip industry 
was already showing a serious increase. 
According to a marketing research conducted 
in the chip industry, if the number of chips 
produced in the world in 2019 was 1, it is 
expected to be 2 in 2023. We see the most 
concrete indication of this in the production 
numbers of TSMC, the world’s largest chip 
manufacturing company. The number of 
chips they produced in 2020 has increased 
by approximately 21% compared to the 
previous year. A similar increase is expected 
in 2021 and beyond. We expect the demand 
for chips to increase further in the coming 
years, especially with the developments in the 
5G, satellite communication, automotive and 
IoT sectors. If we give an example from the 
automotive sector, there are currently about 
30-40 chips in a middle and upper class 
car. With the developments experienced, 
this number is expected to increase even 
more in autonomous vehicles. Again, we will 
witness together that the demand for chips 
will increase even more with the convergence 
and widespread use of 5G and satellite 
communication.

What steps should be taken regarding 
future investments as an industry?
In the long run, these developments may 
create serious supply problems for many 
countries, sectors and companies. We 
experienced the most concrete example of 
this together during the pandemic period we 
are in. As a result of these developments, 
Europe, America and other developed 
countries were in a race to move their 
production bases to the far east. It has 
become an inevitable need to abandon 
this strategy and create alternative regional 
supply chains. We expect similar steps to be 
taken in our country as well.
 
What should be the importance and 
precautions of the issue for Turkey?
First of all, we think that having the chip 
design and production infrastructure in our 

country is a very important need in terms of 
National Security. Having this infrastructure 
will also provide security of supply for 
our country in the long run. If we look at 
developed countries, we can easily see 
that all of them have this infrastructure. We 
will see together that we cannot create a 
sustainable development model in our country 
without eliminating these basic deficiencies. 
As Yongatek Microelectronics, our medium 
and long-term goal is to create our own 
IP and chips in image processing and 
communication. As a result of the work we 
have done in this field, we will be producing 
our first Image Processing SoC (KIRMIK) in 
the coming days. We are planning to produce 
our first 5G Communication chip in 2022. 
The first chips produced will be test chips. 
We aim to reach full commercial products 
after 2023. We believe that in order to fully 
transfer the self-confidence and technological 
developments we have achieved in the 
Defense Industry to the industry, chip 
design and production capability should 
be created in our country. Initially, we need 
to increase the number of experts in our 
country by creating chip design houses. In 
this context, our universities also have very 
important duties. Afterwards, we think that 
the use of locally designed chips should be 
encouraged/supported, and imports should 
be prevented, albeit partially. In the medium 
and long term, we should definitely aim to 
establish chip production factories in our 
country.
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Dijital Dönüşüm 
Perspektifinden  

Yapay Zekâ ve İnsan
YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARI ILE HER NE KADAR BIRÇOK ŞEYIN YAPILIŞ 

TARZI BÜYÜK ORANDA DEĞIŞECEK OLSA DA BIRÇOK ARAŞTIRMACI 
BU TARZ GELIŞMELERIN INSAN BECERILERINI DESTEKLEYIP, 

GÜÇLENDIRECEĞINI ÖNE SÜRÜYOR.
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İş süreçlerini, müşteriler için değeri ve inovas-
yonu iyileştirmek için işletmeler tarafından 
dijital teknolojinin benimsenmesi olarak 
tanımlanan dijital dönüşüm, her geçen gün 

etkisini artırmaktadır. Dijital dönüşüm, hem işlet-
meleri daha hızlı ve etkin inovasyon çalışmaları 
yürütmeye, hem de dijital ekosistemi genişletme-
ye zorlamaktadır. Yapay zekâ başta olmak üzere 
nesnelerin interneti, büyük veri, makine öğrenimi, 
derin öğrenme, doğal dil işleme, arttırılmış ve sa-
nal gerçeklik, blockchain ve Mesh teknolojisi gibi 
teknolojiler takip edilmesi zorunlu alanlar haline 
gelmiştir. 

Yapay zekâ sistem ve uygulamaları; imalattan 
perakendeye, hastalıkların teşhisinden yabancı dil 
tercümesine, satıştan hizmet sunumuna ve müş-
teri hizmetlerinden askeri uygulamalara kadar 
birçok alanda kullanılmaktadır. Bu gelişmeler ile 

DIGITAL TRANSFORMATION, defined as the 
adoption of digital technology by businesses to 
improve business processes, value for custom-
ers and innovation, is increasing its impact every 
day. Digital transformation is forcing business-
es to drive faster and more efficient innovation 
and to expand the digital ecosystem. Especially 
artificial intelligence, technologies such as the 
internet of things, big data, machine learning, 
deep learning, natural language processing, aug-
mented and virtual reality, blockchain and Mesh 
technology, have become mandatory fields to be 
followed.

Artificial intelligence systems and applicati-
ons are used in many areas, from manufacturing 
to retail, from disease diagnosis to foreign langu-
age translation, from sales to service delivery and 
from customer service to military applications. 
With these developments, there are also growing 
concerns that artificial intelligence will replace 
human beings in the economy. Although the 
way many things are done will change greatly 
with artificial intelligence applications, many 
researchers argue that such developments will 
support and strengthen human skills (Wilson & 
Daugherty, 2018). In this study, the relationship 
between artificial intelligence and human has 
been analyzed from the perspective of digital 
transformation.

 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
“There are three major events in history. The 
first of these is the formation of the universe. 

Artificial Intelligence and 
Human From Digital 

Transformation Perspective
ALTHOUGH THE WAY MANY THINGS ARE DONE WILL CHANGE 

DRASTICALLY WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS, MANY 
RESEARCHERS ARGUE THAT SUCH DEVELOPMENTS WILL SUPPORT 

AND STRENGTHEN HUMAN SKILLS.

PROF. DR. N. ÖYKÜ İYİGÜN
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ
ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY, FACULTY OF BUSINESS, INTERNATIONAL TRADE DEPARTMENT

“IKI SENE SONRA OLACAK 
DEĞIŞIKLIKLERI ABARTIYOR, 10 SENE 
SONRA OLACAK DEĞIŞIKLIKLERI DE 
KÜÇÜMSÜYORUZ. HAREKETSIZLIĞIN 
SIZI UYUŞTURMASINA IZIN VERMEYIN.” 

“WE ALWAYS OVERESTIMATE THE CHANGE 
THAT WILL OCCUR IN THE NEXT TWO YEARS 
AND UNDERESTIMATE THE CHANGE THAT 
WILL OCCUR IN THE NEXT TEN. DON’T LET 
YOURSELF BE LULLED INTO INACTION.”

BILL GATES
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yapay zekânın ekonomide insanın yerine alacağına 
dair kaygılar da artmaktadır. Yapay zekâ uygula-
maları ile her ne kadar birçok şeyin yapılış tarzı 
büyük oranda değişecek olsa da birçok araştırmacı 
bu tarz gelişmelerin insan becerilerini destekleyip, 
güçlendireceğini öne sürmektedir (Wilson & Da-
ugherty, 2018). Bu çalışmada yapay zekâ ve insan 
arasındaki ilişki dijital dönüşüm perspektifinden 
analiz edilmiştir. 

YAPAY ZEKÂ 
“Tarihte üç büyük olay vardır: Bunlardan ilki, 
evrenin oluşumudur. İkincisi, yaşamın başlan-
gıcıdır. Bu ikincisi ile aynı derecede önemli olan 
üçüncüsü ise, yapay zekânın ortaya çıkışıdır.” 
Edward Fredkin 

Edward Fredkin’in ifade ettiği gibi yapay zekâ, 
çığır açıcı düzeyde dönüştürücüdür. Yapay zekâ, 
insan yeteneklerini ve katkılarını önemli ölçü-
de geliştirmek üzere tasarlanmıştır ve oldukça 
değerli bir ticari varlık olarak ele alınmaktadır. 
Yapay zekâ, bir makineye algılama, muhakeme 
etme ve öğrenme gibi bilişsel işlevleri gerçekleş-
tirme yeteneği sağlayan güçlü bir teknolojik dal-
ga olarak tanımlanmaktadır (Ergen, 2019). Diğer 
bir ifadeyle yapay zekâ, insan tarafından yapıl-
dığında zeki olarak adlandırılan davranışların 
makine tarafından yapılması ve zeki bilgisayar 

The second is the beginning of life. The third is 
the emergence of artificial intelligence.”
Edward Fredkin

As Edward Fredkin put it, artificial intelligence 
is groundbreakingly transformative. Artificial 
intelligence is designed to significantly impro-
ve human capabilities and contributions and is 
treated as a highly valuable commercial asset. 
Artificial intelligence is defined as a powerful 
technological wave that provides a machine 
with the ability to perform cognitive functions 
such as sensing, reasoning and learning (Ergen, 
2019). In other words, artificial intelligence is the 
engineering of making intelligent computer 
programs and performing the behaviors that are 
called intelligent when done by humans (Pirim, 
2006). At this point, it can be said that artificial 
intelligence is systems or machines that imitate 
human intelligence to perform tasks and that can 
recursively improve themselves according to the 
information they collect.

The ability of machines to be programmed to 
show intelligent behavior is defined as “weak ar-
tificial intelligence”, and to be programmed and 
intelligent and conscious is defined as “strong 
artificial intelligence” (Pirim, 2006). Strong ar-
tificial intelligence is not just a computer intel-
ligent; claims that it also has a mind (Aydoğan & 
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programları yapma mühendisliğidir (Pirim, 
2006). Bu noktada yapay zekânın, görevleri ye-
rine getirmek için insan zekâsını taklit ettiği ve 
topladıkları bilgilere göre yinelemeli olarak ken-
dilerini iyileştirebilen sistemler veya makineler 
olduğu söylenebilir. 

Makinelerin programlanıp zeki davranışlar 
gösterebilmesi “zayıf yapay zekâ”, makinelerin 
programlanıp, zeki ve bilinçli olabilmesi ise “güç-
lü yapay zekâ” olarak tanımlanmaktadır (Pirim, 
2006). Güçlü yapay zekâ bir bilgisayarın sadece 
zeki değil; aynı zamanda bir usa da sahip olduğu-
nu ileri sürmektedir (Aydoğan & Serarslan, 2019). 
Zayıf yapay zekâ insan düşüncesine yardımda 
bulunurken; güçlü yapay zekâ ise insan düze-
yinde zekâyı mekanikleştirmeye çalışmaktadır 
(Bostrom, 2018). John Searle, bir bilgisayarın in-
san gibi düşünmesinin ardındaki gerçekliği araş-
tırırken “Çin Odası Argümanı”nı geliştirmiştir. 
Searle, Turing’in aksine bilgisayarın düşünebil-
me ihtimaline farklı açıdan yaklaşmıştır. Searle’e 
göre, güçlü yapay zekâ sadece anlamları olmayan 
simgelere ve sözdizimine sahiptir; niyet taşıyan 
akılsal içeriklere sahip değildir, yani gerçekten 
zeki değildir ve gerçekten düşünmüyordur. Sear-
le’e göre makineler, ancak bilince de sahip oldu-
ğu zaman insanın yerini alabilmektedir (Searle, 
1990). Aksi bir bakış açısıyla; bugünkü halleriyle 
bilgisayarları kullanarak, Searle’ün güçlü yapay 
zekâ olarak adlandırdığı “insan benzeri” zekaya 
ulaşmak son derece olanaksız olarak görülmek-
tedir (Lee, 2017). 

Yapay zekâ alan olarak gelişmeye devam 
ederken, insanlar algoritmanın bir sonuca na-
sıl vardığını anlama ve takip etme konusunda 
zorlanmaktadır. Tüm hesaplama süreci, “kara 
kutu” olarak ifade edilen, doğrudan veriden oluş-
turulan ve yorumlanması imkânsız bir olguya dö-
nüşmektedir ki o algoritmayı bulan mühendisler 
ve veri bilimciler bile yapay zekâ algoritmasının 
belirli bir sonuca nasıl vardığını anlayamamakta 
ya da açıklayamamaktadır. Yapay zekâ özellikli 
bir sistemin belirli bir sonuca nasıl ulaştığının 
açıklanabilirliği, geliştiricilerin sistemin beklen-
diği gibi çalışıp çalışmadığından emin olmalarını 
sağlamakta ve herhangi bir karardan etkilenenle-
rin bu sonucu sorgulamalarına veya değiştirme-
lerine olanak vermektedir. İşletmeler açısından 
yapay zekânın hesap verebilirliği ve yapay zekâ 
destekli karar alma süreçlerinin anlaşılabilir-
liği, güven açısından önemlidir. Açıklanabilir 
yapay zekâ (xAI), insanların makine öğrenmesi 

Serarslan, 2019). While weak artificial intelligen-
ce helps human thought; strong artificial intelli-
gence tries to mechanize human-level intelligen-
ce (Bostrom, 2018). John Searle developed the 
“Chinese Room Argument” while investigating 
the reality behind a computer thinking like a 
human. Unlike Turing, Searle approached the 
possibility of computer thinking from a diffe-
rent angle. According to Searle, strong artificial 
intelligence only has symbols and syntax that 
have no meaning; It doesn’t have any mental 
contents that are intentional, so, it’s not really 
intelligent and it doesn’t really think. Machines 
can only replace humans when they also have 
consciousness (Searle, 1990). From an opposite 
point of view; using computers in their present 
state, it is considered extremely impossible to 
achieve “human-like” intelligence, which Searle 
calls strong artificial intelligence (Lee, 2017).

As artificial intelligence continues to evolve 
as a field, people struggle to understand and fol-
low how the algorithm came to a conclusion. The 
entire computational process, which is created 
directly from data and is impossible to interpret, 
turns into a so-called “black box” phenomenon 
that even the engineers and data scientists who 
created this algorithm cannot understand or 
explain how the artificial intelligence algorithm 
reaches a specific conclusion. The explainability 
of how an AI-enabled system achieves a specific 
result allows developers to make sure that the 
system is working as expected, and allows those 
affected by any decision to question or change 
that result. For businesses, the questionability 
of artificial intelligence and the intelligibility 
of AI-supported decision-making processes are 
important for trust. Explainable artificial intel-
ligence (xAI) is a set of processes and methods 
that allow humans to comprehend the results 
and outputs generated by machine learning al-
gorithms, understand, explain and rely on deep 
learning and neural networks. Explainable arti-
ficial intelligence is used to describe a model of 
artificial intelligence, its expected impact, and 
the possible biases associated with it (IBM, 2021). 

INSTEAD OF THE LAST WORD; 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND HUMAN 
FROM THE PERSPECTIVE OF DIGITAL 
TRANSFORMATION
Artificial intelligence allows machines to le-
arn from experience, adapt to new inputs, and 
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algoritmaları tarafından oluşturulan sonuçları ve 
çıktıları kavramalarına, derin öğrenmeyi ve sinir 
ağlarını anlamalarına, açıklamalarına ve bunlara 
güvenmelerine olanak sağlayan bir dizi süreç ve 
yöntemdir. Açıklanabilir yapay zekâ, bir yapay 
zekâ modelini, beklenen etkisini ve bununla ilgili 
olası önyargıları tanımlamak için kullanılmakta-
dır (IBM, 2021). 

SON SÖZ YERİNE; DİJİTAL DÖNÜŞÜM 
PERSPEKTİFİNDEN YAPAY ZEKÂ  
VE İNSAN
Yapay zekâ, makinelerin deneyimden öğrenme-
sini, yeni girdilere uyum sağlamasını ve insanın 
yaptığına benzeri görevleri gerçekleştirmesini 
mümkün kılmaktadır. Uzmanların yapay zekâ-
nın geleceğine ilişkin fikirleri, ciddi farklılıklar 
göstermekte ve tahminler çeşitlilik arz etmek-
tedir (Bostrom, 2018). Satranç oynayan bilgisa-
yarlardan kendi kendine giden arabalara kadar 
günümüzde yaygın olarak bilinen birçok yapay 
zekâ uygulaması etrafında tartışmalar devam 
etmektedir. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg 
gibi teknoloji girişimcileri, yapay zekânın insan 
hayatını kurtarabileceğini (sürücüsüz arabaların 
güvenliğini artırmak, tıbbi durumları teşhis et-
mek, vb.) ve teknolojinin iyi ya da kötü için kul-
lanılabileceği için çok dikkatli ve tedbirli şekilde 
inovasyon yapılması gerektiğini savunmaktadır. 
Öte yandan Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk 
ise, yapay zekânın muhtemelen insanlığın karşı 
karşıya kaldığı en büyük mevcut tehditlerden 
biri olduğuna dair uyarıda bulunmuş; süper 
zekâ söz konusu olduğunda, düzenleyicilerin 
reaktif olmak yerine proaktif olmaları gerekti-
ğini savunmaktadır (İyigün, 2021). 

İnsanları köleleştiren sadece makineler de-
ğildir; insanlar da evrimleşmektedir. Makineler 
insanları, yazılım türlerini yayma konusunda 
daha verimli yapmaktadır. Otomobillerin kazaları 
önlemeyi öğrenmesi, işitme cihazları, kalp pille-
ri ve insülin pompaları gibi aygıtların vücuttaki 
yetersizlikleri telafi etmesi gibi uygulamalar da 
makinelerin insanları daha etkili hale getirdiğini 
örneklendirmektedir (Lee, 2017 & Dyson, 2012). 
Bilgisayarların ve insanların daha yetenekli hale 
geldiği ve insan ile makine arasındaki ortaklıktaki 
gerçek gücün “bütünleyicilik” olduğu bir “birlikte 
evrimleşme süreci” yaşanmaktadır. Bu bütünleyi-
ciliği anlamak için her iki ortağın da güçlü ve zayıf 
yönlerini ve sınırlarını anlaması gerekmektedir 
(Lee, 2017).    

perform similar tasks that humans do. Experts’ opi-
nions and predictions about the future of artificial 
intelligence vary widely (Bostrom, 2018). Debate 
continues around the many AI applications widely 
known today, from chess-playing computers to sel-
f-driving cars. Tech entrepreneurs like Facebook 
CEO Mark Zuckerberg argue that artificial intelli-
gence can save human lives (enhancing the safety 
of self-driving cars, diagnosing medical conditions, 
etc.) and as technology can be used for good or bad, 
that innovation should be done very carefully and 
cautiously. On the other hand, Elon Musk, CEO of 
Tesla and SpaceX, warned that artificial intelligen-
ce is probably one of the biggest existential threats 
humanity has ever faced; He argued that when it 
comes to superintelligence, regulators should be 
proactive rather than reactive (İyigun, 2021). 

It is not only machines that enslave humans; 
also people are evolving too. Machines make 
humans more efficient at distributing different 
types of software. Applications such as how cars 
learn to prevent accidents, and devices such as 
hearing aids, cardiac pacemakers, and insulin 
pumps compensate for deficiencies in the body 
are also examples of how machines make peop-
le more effective (Lee, 2017 & Dyson, 2012). We 
are experiencing a process of “coevolution” that 
makes computers and humans more capable and 
reveals the true power of partnership between 
human and machine in the framework of integ-
rativeness. To understand this integrability, both 
partners need to understand their strengths and 
weaknesses and limits (Lee, 2017).

The future of business is changing drastical-
ly with artificial intelligence, and the pace of 
development is creating massive transforma-
tions in all industries. According to the World 
Economic Forum’s Future of Jobs 2020 Report, 
technology and cloud computing adoption is ex-
pected to continue unabated, and big data and 
e-commerce are expected to remain a priority. 
Considering together with the recession brought 
by Covid_ 19, it is predicted that professions and 
skills will be transformed, and therefore the skill 
gap will remain high. It is expected that over the 
next five years, 40% of the required basic skills 
will change and 50% of employees will need to 
re-skill (Doganay, 2020).

The “Liquid Modernity” theory, used by Zyg-
munt Bauman, one of the important social the-
orists of the 21st century, to explain the transfor-
mations in modernism, is quite explanatory of the 



TEKNOPARK İSTANBUL IQ  143

İş dünyasının geleceği yapay zekâ ile büyük 
ölçüde değişmekte ve gelişimin hızı, tüm en-
düstrilerde büyük dönüşümler sağlamaktadır. 
Dünya Ekonomik Forumu Mesleklerin Geleceği 
Raporu 2020’ye göre teknolojinin ve bulut bili-
şimin benimsenmesinin hız kesmeden süreceği 
ve büyük veri ile e-ticaretin öncelik olmaya de-
vam edeceği beklenmektedir. Covid_ 19’un getir-
diği durgunluk ile birlikte değerlendirildiğinde 
meslekler ve becerilerin dönüşüm geçireceği, 
bu sebeple beceri açığının da yüksek seyretme-
si öngörülmektedir. Önümüzdeki beş yıl içinde 
gerekli temel becerilerin %40’ının değişeceği 
ve çalışanların %50’sinin yeniden beceri ka-
zanması (re-skilling) gerektiği beklenmektedir 
(Doğanay, 2020).

21. yüzyılın önemli sosyal teorisyenlerinden 
biri olan Zygmunt Bauman’ın modernizmdeki 
dönüşümleri açıklamak için kullandığı “Akış-
kan Modernite” kuramı, içinden geçmekte 
olduğumuz süreç için oldukça açıklayıcıdır. 
Bauman’ın Akışkan Modernite Kuramı ile an-
latmaya çalıştığı, zamanın ve mekânın sıvı bir 
hâl aldığı günümüzde, bireylerin geleceklerine 
dair en ufak bir tahminde bulunamadığı iddi-
asıdır. Bauman’ın “akışkanlık” kavramındaki 
benzetmesi bireysel ve toplumsal düzeyde 
olup, dünyayı akışkan olarak tanımlamıştır; 
bunun sebebi dünyanın da tüm sıvılar gibi 
durağan kalamaması, şeklini koruyamaması 
ve dünyadaki hemen her şeyin durmaksızın 
değişmesidir. Bu değişime akımlar, trendler, 
içinde bulunulan koşullar dahil edilebilir. 
Bugün kesin ve doğru görünen her şey, yarın 
anlamsız, garip veya yanlış haline gelebilir 
(Türk, 2021). 

Dijital dönüşüm, bir iş modelini değiştirerek 
yeni gelir ve değer üreten bir süreç sağlamak 
adına dijital teknolojilerin kullanılarak, dijital 
bir iş modelini hayata geçirmek olarak ifade 
edilmektedir. Dijital dönüşüm ile işletmeler iş 
süreçlerini çok daha anlaşılır, verimli ve hızlı 
şekilde yürütebilmekte ve yapay zekâ ve uygu-
lamalarının artan kullanımı ile değişim ve ge-
lişime daha hızlı adapte olabilmektedir. Ancak 
unutmamak gerekir ki yapay zekâ alanı doğru 
şekilde ele alınmazsa, riskler, faydalarından 
çok daha ağır basabilir.  Bill Gates’in sözlerinde 
değindiği gibi hareketsizlik ve ataletin uyuş-
turmasına izin vermeden değişim ve dönüşüm 
titizlikle takip edilmeli ve en uygun şekilde ha-
zırlık yapılmalıdır. 

process we are in. What Bauman is trying to explain 
with the Liquid Modernity theory is the claim that 
individuals cannot make the slightest prediction 
about their future in today’s world when time and 
space have become liquid. Bauman’s analogy in the 
concept of “liquidity” is at an individual and social 
level and describes the world as liquid, which is 
because the world, like all liquids, cannot remain 
stagnant, unable to maintain its shape, and almost 
everything in the world is constantly changing. 
Tendencies, trends and current conditions can 
be included in this change. Anything that seems 
certain and true today can become meaningless, 
strange or wrong tomorrow (Turk, 2021).

Digital transformation is expressed as imple-
menting a digital business model using digital 
technologies to change a business model and 
provide a new revenue and value-creating pro-
cess. With digital transformation, businesses can 
execute their business processes much more cle-
arly, efficiently and quickly, and adapt to change 
and development faster with the increasing use 
of artificial intelligence and applications. But it is 
important to remember that if the field of artifici-
al intelligence is not handled correctly, the risks 
can far outweigh the benefits. As Bill Gates stated, 
change and transformation should be followed 
meticulously and prepared in the most appropri-
ate way, without allowing inactivity and inertia 
make you lulled.

DIJITAL DÖNÜŞÜM, BIR IŞ 
MODELINI DEĞIŞTIREREK 
YENI GELIR VE DEĞER 
ÜRETEN BIR SÜREÇ 
SAĞLAMAK 
OLARAK 
TANIMLANABILIR.  
DIGITAL TRANSFORMATION, 
CHANGING A BUSINESS MODEL 
PROVIDE A PROCESS THAT 
GENERATES NEW REVENUE AND 
VALUE CAN BE DEFINED AS.
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FIDYE YAZILIMI SALDIRILARINDA ENDIŞE VERICI ARTIŞ SÖZ KONUSU. 
GÜNÜMÜZDE SIBER GÜVENLIK KAVRAMI SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA SADECE 
GENIŞLEYEN TEHDIT YÜZEYINI DEĞIL, DEĞIŞEN TEHDIT YAPISINI DA MASAYA 

KOYMAK GEREKIYOR. BUNLARDAN BIRI DE INATÇI TEHDITLER OLARAK 
BILINEN, AZ BILINEN VEYA YENI KEŞFEDILMIŞ TEKNIKLERI KULLANARAK 

AĞLARA YERLEŞIP UZUN SÜRE ORADA KALARAK KURUMA FARKLI AÇILARDAN 
BÜYÜK ZARAR VEREN SALDIRI ÇEŞITLERI. 

FİDYE YAZILIMI VE  
SİBER GÜVENLİK

RANSOMWARE AND CYBERSECURITY
THERE IS AN ALARMING INCREASE IN RANSOMWARE ATTACKS. WHEN IT COMES TO 

THE CONCEPT OF CYBER SECURITY LATELY, IT IS NECESSARY TO DISCUSS NOT ONLY 
THE EXPANDING THREAT SURFACE, BUT ALSO THE CHANGING THREAT STRUCTURE. 

ONE OF THEM IS THE TYPES OF ATTACKS KNOWN AS PERSISTENT THREATS, IN 
WHICH LITTLE-KNOWN OR NEWLY DISCOVERED TECHNIQUES ARE USED, THAT 

SETTLE IN THE NETWORKS AND STAY THERE FOR A LONG TIME, CAUSING GREAT 
DAMAGE TO THE ORGANIZATION FROM DIFFERENT ANGLES.
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2
020 yılının yaz aylarında gerçekleşen 
Twitter hacklenmesi birçok kişinin belle-
ğinden henüz silinmemiştir. 15 Temmuz 
2020’de Twitter’a yönelik gerçekleşen 
hack olayında 17 yaşındaki bir bilgisayar 

korsanı ve siber suç ortakları, Barack Obama, 
Kim Kardashian West, Jeff Bezos, Elon Musk ve 
Bill Gates de dahil olmak üzere onlarca yüksek 
profilli kullanıcının hesabını ele geçirerek pay-
laştıkları tweetlerle 118 bin doların üzerinde de-
ğerde Bitcoin elde etmişti. Olayın, siber korsan-
ların, Twitter bilgi teknolojileri ekibi kimliğine 
bürünerek uzaktan çalışan Twitter çalışanlarını 
sahte VPN hizmetine yönlendirmesiyle gerçek-
leştiği tespit edilirken saldırganların, Twitter’ın 
uzaktan çalışanlarını kandırmak ve kimlik bil-
gilerini ele geçirmek için sosyal mühendislik ve 
oltalama yöntemlerini kullandığı ortaya çıktı. 
New York Eyaleti Finansal Hizmetler Depart-
manı’nın yayınladığı rapora göre, Twitter’ın 
bilgi teknolojileri departmanında çalışanların 
kimliğine bürünen bilgisayar korsanları, uzak-
tan çalışan birkaç Twitter çalışanını sahte VPN 
oturum açma sayfasına yönlendirerek kandır-
dı. Twitter’ın, VPN hizmeti ile ilgili yaşandığı 
bildirilen bir soruna yanıt verdiklerini iddia 
eden bilgisayar korsanları uzaktan çalışanla-
rı, Twitter VPN web sitesiyle aynı görünen ve 
benzer şekilde adlandırılmış alan adına sahip 
bir kimlik avı web sitesine yönlendirmeye ça-
lıştı.Yönlendirildikleri bu internet sitesi Twitter 
çalışanlarından iki faktörlü kimlik doğrulaması 
istemese de siber suçlular onları kimlik doğru-
lamaya ikna ederek Twitter’a sızmayı başardı. 
Hackerlar çalışanların kendilerine güvenme-
lerini sağlamak için çalışanların herkese açık 
kişisel bilgilerini kullandılar. Bazı çalışanlar 
hackerlerin telefon aramalarını Twitter’in 
dolandırıcılık izleme ekibine bildirse de en az 
bir çalışanın inanması hack olayının gerçekleş-
mesi için yeterli izni verdi. Bu, heyecan verici 
bir hikaye ve kesinlikle şirket yöneticilerinin 
güvenlik riskleri ve bunların kapatılmasını en-
gelleyen koşullar ile ilgili anketlerinden daha 
çarpıcı. 

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) yıllık 
yayınladığı tehditler araştırmasının Global Ris-
ks Report 2020’de her 39 saniyede bir siber suç 
işlendiğine işaret edilirken siber suçların mali-
yetinin 2021 sonunda 6 trilyon dolara ulaşacağı 
beklentisinin dile getirilmesi konuyu daha he-
yecan verici hale getiriyor. 

THE TWITTER HACK OF the summer of 2020 
has not yet been erased from the memory of 
many people. In the Twitter hack that took 
place on July 15, 2020, a 17-year-old hacker 
and his cybercriminal partners hacked the 
accounts of dozens of high-profile users, in-
cluding Barack Obama, Kim Kardashian West, 
Jeff Bezos, Elon Musk, and Bill Gates and they 
had acquired over $118,000 worth of Bitcoin 
by tweets shared from hacked accounts. While 
it was determined that the incident occurred 
when the hackers impersonated the Twitter 
information technology team and directed 
the remote Twitter employees to the fake VPN 
service, it turned out that the attackers used 
social engineering and phishing methods to 
deceive Twitter’s remote employees and seize 
their credentials. Hackers impersonating em-
ployees in Twitter’s IT department tricked 
several remote Twitter employees by redirect-
ing them to fake VPN login pages, according 
to a report released by the New York State 
Department of Financial Services. Claiming 
to be responding to a reported problem with 
Twitter’S VPN service, hackers remotely tried 
to direct employees to a phishing website that 
looked the same as the Twitter VPN website 
and had a similarly named domain name. 
Although this website they were redirected 
to did not ask for two-factor authentication 
from Twitter employees, cybercriminals man-
aged to infiltrate Twitter by convincing them 
to authenticate. Hackers used employee pub-
lic personal information to make employees 
feel safe. Although some employees reported 
hackers’ phone calls to Twitter’s fraud moni-
toring team, at least one employee’s belief 
gave enough permission for the hack to oc-
cur. It’s an exciting story, and certainly more 
striking than company executives’ surveys of 
security risks and the conditions that prevent 
them from being shut down.

Global Risks Report, an annual threat sur-
vey published by the World Economic Forum 
(WEF), points out that cybercrime is committed 
every 39 seconds in 2020, and the expectation 
that the cost of cybercrime will reach $ 6 tril-
lion by the end of 2021, makes this issue more 
exciting. 

The fact that 95 percent of the targets are 
from the public, retail and technology sectors 
shows that cyber attackers are quite successful 
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Hedeflerin yüzde 95’inin kamu, perakende 
ve teknoloji sektörlerinden olması, siber saldır-
ganların yeni trendleri takip etmede oldukça ba-
şarılı olduğunu gösteriyor. COVID-19 sürecinde 
siber suçlarda yaşanan yüzde 300’lük artış ka-
dar gelecek yıl 6 trilyon dolara ulaşacak siber 
saldırı ekonomisinin 2015’teki 3 trilyon dolarlık 
düzeyinden bu noktaya çıkması da göz kamaş-
tırıyor. Bu durum, siber güvenlik sektörünün 
de gördüğü ilgiyi artırıyor. Araştırma kuruluşu 
Reportlinker’ın COVID-19 sonrası senaryolarını 
kapsayan raporuna göre şu anda 15,8 milyar do-
larlık büyüklüğe sahip olan küresel siber güven-
lik pazarının 2025’te 22,2 milyar dolara yüksel-
mesi bekleniyor. Siber güvenlik farkındalığının 
artması, bu alanda kurulan startup’lar için de bir 
fırsat oluşturuyor. Crunchbase verilerine göre, 
2020’de 268 girişim ortalama 4,7 milyar dolar 
yatırım aldı. Dünya genelindeki siber güvenlik 
startup’ı sayısı ise 21 binin üzerinde. Ancak ku-
rumsal dünyada asıl ilgi eksikliklerin üzerinde 
ve uzman eksikliği bunun en çok konuşulan bo-
yutunu oluşturuyor. Sektörde nitelikli uzman 
açığı da her geçen gün artarken 2021 itibariyle 
3,5 milyon siber güvenlik işinin ortaya çıkaca-
ğı öngörülüyor. ISC araştırma verilerine göre 

in following new trends. It is dazzling that the 
cyber attack economy, which will reach 6 tril-
lion dollars next year, as well as the 300 percent 
increase in cybercrimes during the COVID-19 
process, has reached this point from 3 trillion 
dollars in 2015. This situation also increases 
the interest in the cyber security sector. Ac-
cording to the report of the research organiza-
tion Reportlinker covering post-COVID-19 sce-
narios, the global cybersecurity market, which 
currently has a size of 15.8 billion dollars, is 
expected to increase to 22.2 billion dollars in 
2025. Increasing cybersecurity awareness also 
creates an opportunity for startups established 
in this field. According to Crunchbase data, 268 
startups received an average of $ 4.7 billion in 
investment in 2020. The number of cyber se-
curity startups worldwide is more than 21,000. 
However, in the corporate world, the main 
interest is in deficiencies and the most talked 
about aspect of the issue is the lack of experts. 
The shortage of qualified professionals in the 
sector is also increasing every day, with 3.5 
million cybersecurity jobs expected to emerge 
by 2021. According to ISC Research data, 4.7 
million cybersecurity personnel are needed, 

‘Oyunun Kuralları Değişti’
‘The Rules of the Game Have Changed’

MURAT MEDIÇELER
VMWARE TÜRKIYE ÜLKE DIREKTÖRÜ

VMWARE TURKEY COUNTRY DIRECTOR

“Geleneksel güvenlik çözümlerine yapılan 
yatırımların siber ihlallerin ekonomik sonuçları 
nedeniyle giderek azaltıldığı BT güvenliği 
konusunda da benzer bir durumla karşı 
karşıyayız. Eskisinden çok daha karmaşık 
etkileşimlerin, çok daha fazla bağlantılı cihaz 
ve sensörlerin, birbirinden çok farklı yerlerde 
bulunan çalışanların ve bulutun hâkim olduğu 
çok daha karmaşık bir dünyada yaşıyoruz. 
Tüm bu karmaşık yapılar katlanarak büyüyen 

bir saldırı yüzeyini de beraberinde getiriyor. 
Dolayısıyla oyunun kuralları da tamamen 
değişti. Günümüz dünyasında güvenlik her ne 
pahasına olursa olsun siber ihlalleri önlemeye 
çalışan yatırımlar yerini, verileri birbirine 
bağlayan ve taşıyan her şeyi, uygulamaları 
ve ağı içine alan yapısal bir güvenlik inşasına 
bırakmalıdır. Siber ihlaller kaçınılmaz olabilir, 
ancak önemli olan bu tehdidi ne kadar hızlı ve 
etkili bir şekilde ortadan kaldırdığınızla ilgilidir.”

“We face a similar situation in IT security, 
where investments in traditional security 
solutions are increasingly being reduced 
due to the economic consequences of cyber 
breaches. We live in a much more complex 
world dominated by far more complex 
interactions, more connected devices and 
sensors, employees in very different places, 
and the cloud. All these complex structures 
bring with them an exponentially growing 

surface of attack. So, the rules of the game 
have completely changed. In today’s world, 
security investments that try to prevent cyber 
breaches at all costs must be replaced by a 
structural security construction that includes 
everything that connects and carries data, 
applications and the network. Cyber breaches 
may be inevitable, but what matters is how 
quickly and effectively you eliminate that 
threat.”
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4,7 milyon siber güvenlik personeline ihtiyaç 
duyulurken dünya genelindeki siber güvenlik 
yazılımcısı sayısı 2,8 milyon. Yani oluşan açığı 
tamamlamak için yüzde 145 oranında bir artış 
sağlanması gerekiyor. İnsan kaynağı tarafında 
siber saldırgan tarafı daha şanslı. Bu hem daha 
yetenekli olanların saldırgan tarafında yer alma-
sından hem de savunma tarafındaki yeteneksiz-
likten kaynaklanan bir durum. Hacklemelerin 
yüzde 95’i ise insan hatası sonucunda ortaya çı-
kıyor. Çoğu şirketin bir tepki planı dahi yok ve 
yine birçoğu olayı ya fark etmiyor ya da çok geç 
fark ediyor.Veeam’ın dijital dönüşüm araştırma-
sına katılan işletmelerin sorunlarının farkında 
olmalarına rağmen açıkların devam etmesinin 
nedeni olarak birinci sırada yüzde 44 oranıyla 
bilgi teknolojisi alanında yetenek ve uzman ek-
sikliğine işaret etmesi, durumu açıklayan bir di-
ğer göstergeyi oluşturuyor. Bu oran Türkiye’nin 
içinde bulunduğu Güney Avrupa ve Akdeniz 
Bölgesi’ndeki kuruluşlarda yüzde 50’ye ulaşıyor. 
Tüm kuruluşların yüzde 39’u eski sistem ve tek-
nolojilere bağımlılık, yüzde 29’u bütçe yetersiz-
liği, yüzde 28’i zaman kısıtlılığı, yüzde 27’siyse 
üst düzey yönetimin desteğinin olmamasını di-
jital dönüşümlerinde engel olarak görüyor. Her 
sene yapılan bu tür araştırmalar, siber güvenlik 
ve dijital dönüşüm alanlarında paralel sonuçlar 
ortaya koyması ile sorunun kökenini de gözler 
önüne seriyor. İnovasyon ve kendisini geliştir-
mede sürekli rekorlar kıran bir siber saldırgan 

while the number of cybersecurity program-
mers worldwide is 2.8 million. In other words, 
an increase of 145 percent is required to fill the 
gap. The cyber-attacker side is luckier in terms 
of human resources. This is due to the fact 
that the more skilled are on the offensive side, 
as well as the incompetence on the defensive 
side. 95% of hacks occur as a result of human er-
ror. Most companies don’t even have a reaction 
plan, and again, many either don’t notice the 
incident or notice it too late. Another indicator 
that explains the situation is; Despite the fact 
that businesses participating in Veeam’s digi-
tal transformation research are aware of their 
problems, 44% of the gaps remain due to a lack 
of IT skills and expertise. This rate reaches 50 
percent in establishments in Southern Europe 
and the Mediterranean Region, where Turkey is 
located. 39 percent of all organizations identify 
dependency on legacy systems and technolo-
gies, 29 percent lack of budget, 28 percent time 
constraints, and 27 percent lack of support from 
senior management as obstacles to their digital 
transformation. Such research, conducted every 
year, also reveals the origin of the problem, with 
parallel results in the areas of cybersecurity 
and digital transformation. A corporate world 
that cannot act proactively and do nothing but 
develop wound healing mechanisms against a 
cyber attacker world that constantly breaks re-
cords in innovation and self-development. With 

‘Beceri Düzeyi Artmalı’
‘Skill Level Should Increase’ 

STEPHEN COBB
ESET GÜVENLIK UZMANI
ESET SECURITY EXPERT

“Yeterli insanın nelerden oluştuğuna dair 
tahminler, teknolojinin gelişme ve yayılma 
hızına ayak uyduramamakta. Genel anlamda, 
internete bağlanan her yeni cihaz, potansiyel 
saldırı alanlarının sayısını artırmakta. Bu cihazlar 
denenmiş ve test edilmiş teknolojilere kıyasla 
yeni olduklarından, onları korumak adına 

gerekli olan beceri düzeyi de artmakta. Drone 
cihazlardan akıllı ses sistemlerine, akıllı evlere, 
arabalara ve hatta sunucusuz uygulamalara 
dek yeni teknoloji dalgalarını temsil eden bu 
cihazlar, aynı zamanda kötü niyetli kişilerce 
çıkar elde etmek amacıyla kullanılabilecek yeni 
güvenlik açıklarını da beraberinde getiriyor.”

“The estimates of what adequate people 
consist of cannot keep up with the pace of 
development and spread of technology. In 
general, every new device connected to the 
internet increases the number of potential 
attack areas. Since these devices are new 
compared to tried and tested technologies, 

the level of skill needed to protect them also 
increases. These devices, which represent 
new waves of technology from drone devices 
to smart sound systems, smart homes, cars 
and even serverless applications, also bring 
new security vulnerabilities that can be used 
by malicious people to gain advantage.
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Bitdefender Antivirüs 
Uzmanlarının Geleceğe 
Yönelik Beş Güvenlik Tahmini

Five Future Security  
Predictions from  
Bitdefender Antivirus Experts

1. Deepfake kurumsal saldırılarda kullanılacak. 
Basit bir ifadeyle deepfake, bir görüntü veya 
videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları 
kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile 
değiştirildiği bir medya türü. Ancak deepfake’in 
karışıklık ve kaos için değil sosyal mühendislik 
saldırılarını güçlendirmek için kurumsal 
saldırılarda daha çok kullanıldığını göreceğiz. 
Özellikle, yöneticilerin çalışanlarıyla iletişim 
kurmanın bir yolu olarak giderek daha fazla 
videoya güvendiği günümüzde, saldırganlar 
deepfake’i kullanacaklar.

2. 5G ile birlikte DDoS saldırılarının hacmi 
büyüyecek ve 2022 ve sonrasında ilk 5Tbps 
DDoS saldırısını göreceğiz. 5G, IoT ve bulut 
gibi teknolojilerin benimsenmesinin işletmeler 
için nasıl yeni sınırlar getirdiğini görmeye 
başladık ve bu 2021 sonuna kadar sürecek. 
5G dünya çapında yaygınlaştıkça, daha büyük 
ve daha sık DDoS saldırıları mümkün olacak. 
5G, mevcut genel bant genişliğini artıracak ve 
büyük miktarda IoT cihazının bağlanmasına izin 
verecek. 

3. 2021’de hayatın normalleşmesi ve ofise 
dönüş ihtimali çerçevesinde, birçok sorun 
beraberinde gelecek. 2021’de, bu hızlı geçiş 
sırasında kaçınılmaz olan hataların neden 
olduğu güvenlik açıklarından yararlanılacak ve 
en son gündeme gelen Twitter’in hacklenmesi 
gibi yeni veri ihlalleri göreceğiz.

4. Yerel para birimlerindeki değer kaybı dijital 
para birimlerini üst seviyelere çıkaracak. 
2021’de dijital para cüzdanlarına yönelik 
saldırılarının artması ile birlikte fidye taleplerinin 
dijital para ile gerçekleştiği saldırıları daha sık 
göreceğiz.

5. Iyi haber, siber güvenlik güçlenecek. Siber 
güvenlikteki beceri eksikliğinin giderilmesine, 
yapay zeka yardımcı olacak. 2021’deyapay 
zekanın siber güvenlikteki payı artacak ve 
yeni bir kimlik doğrulama yöntemi olarak 
kullanacağız. Siber güvenlik pazarında yapay 
zekanın pazar payının 2026 yılına kadar 38,2 
milyar doları bulacağı öngörülüyor. Pazarın 
büyümesinin temel itici gücü olarak ise 5G 
kullanımının ve IoT cihaz sayısının artması ve 
siber güvenlikteki gelişmiş tehditler öne çıkıyor.

1. Deepfake will be used in corporate attacks. 
In simple terms, deepfake is a type of media 
in which a person in an image or video is 
replaced with an image of another person 
using artificial neural networks. However, 
we will see deepfake being used more in 
corporate attacks, not for confusion and chaos, 
but for powering social engineering attacks. 
Especially now that managers are increasingly 
relying on video as a way to communicate with 
their employees, attackers will use deepfake.

2. With 5G, the volume of DDoS attacks will 
grow and we will see the first 5tbps DDoS 
attack in 2022 and beyond. We are beginning 
to see how the adoption of technologies such 
as 5G, IoT and cloud brings new limits for 
businesses, and that will last until the end of 
2021. As 5G becomes widespread worldwide, 
larger and more frequent DDoS attacks will be 
possible. 5G will increase the overall available 
bandwidth and allow a large amount of IoT 
devices to be connected.

3. As part of the possibility of normalizing life and 
returning to the office in 2021, many problems 
will come with it. In 2021, vulnerabilities 
caused by errors that are inevitable during this 
rapid transition will be exploited, and we will 
see new data breaches such as the recent 
Twitter hack.

4. Depreciation in local currencies will push 
digital currencies to higher levels. In 2021, 
with the increase in attacks on digital currency 
wallets, we will see more frequent attacks 
in which ransom demands occur with digital 
currency.

5. The good news is that cybersecurity will 
strengthen. Artificial intelligence will help fill 
the skills gap in cybersecurity. In 2021, the 
share of artificial intelligence in cybersecurity 
will increase and we will use it as a new 
authentication method. It is predicted that the 
market share of artificial intelligence in the 
cyber security market will reach 38.2 billion 
dollars by 2026. The main drivers of the 
growth of the market are the increase in the 
use of 5G and the number of IoT devices and 
advanced threats in cyber security.
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dünyasının karşısında proaktif davranamayan 
ve yara sarma mekanizmaları geliştirme dışında 
bir şey yapamayan bir kurumsal dünya.Yapay 
zekanın devreye girmesiyle bu tablo daha da 
karanlık bir hal alabilir. Yapay zeka ve yapay ze-
kanın bir parçası olan dil işleme yeteneklerinin 
gelişmesi, siber saldırganların gerçek olmayan 
kişileri yani robotları insanların karşısına çıka-
rarak neredeyse sınırsız –insan olmayan- insan 
kaynağını sağlayacak. Veeam’in şirketleri dijital 
dönüşümde geride bırakan nedenleri irdelediği 
araştırmasında belirtilen unsurlar bu tabloda 
çok daha can yakıcı sonuçlar ortaya çıkarabilir. 
Yapay zeka ekonomisinin 2030’da 15,7 trilyon 
dolara ulaşacağını belirten uzmanlar, bu eko-
nominin siber saldırganlar tarafından oluşturu-
lan bölümünün büyüklüğünü hayretle izlemek 
zorunda kalabilir. Veeam’in özellikle sunucu 
tarafındaki kesintilerle ilgili olarak ortaya koy-
duğu tablo dikkat çekici: “Araştırmalarımız her 
10 sunucudan birinin son bir yıl içinde en az bir 
kez beklenmedik kesintiye uğradığını gösteriyor. 
Dijital dönüşüm süreçlerinin hangi noktasında 
olursa olsun kuruluşların yüzde 95’i beklenme-
dik kesintilere maruz kalıyor ve bir kesinti orta-
lama 117 dakika sürüyor. Bu kesintiler ilk bakışta 
çok büyük ve olağanüstü olaylar gibi görünmese 
de işletmeler için hâlâ büyük miktarlarda para 
kaybetme nedeni. Küresel kuruluşlar, verile-
rinin ortalama yarısından fazlasını (yüzde 51) 
“yüksek öncelikli” olarak görüyor. Dolayısıyla 
uygulamalardaki yalnızca bir saatlik kesintinin 
bile işletmelere 67 bin 651 dolara mal olabileceği 
tahmin ediliyor.

142 MILYONDAN FAZLA MÜŞTERININ 
VERISI ÇALINDI
2020 yılında irili ufaklı pek çok şirket siber teh-
ditlerle uğraşmak zorunda kaldı. Ancak arala-
rından bazıları çok ses getirdi. 2020’nin ilk altı 
ayında, hacker’lar, dark web’de birçok Fortune 
500 şirketinin finansal kayıtlarına, hesap bilgi-
lerine, hassas gizli verilerine erişebildi ve bunları 
sattı. Pandemi sürecinde en büyük veri ihlalleri-
ne bakıldığında ilk sırada MGM Resorts müşteri-
lerinin verilerinin çalınması yer aldı. 2020 yılının 
Şubat ayında gerçekleşen olayda 142 milyondan 
fazla otel müşterisininverilerine erişen hacker, 
bu bilgileri satılığa da çıkarmıştı. 

Bir başka veri hırsızlığı olayı 2020’nin Mayıs 
ayında havayolu şirketi EasyJet’in başına geldi. 
9 milyon müşterisinin kişisel verileri ve 2 bin 

the introduction of artificial intelligence, this 
picture may become even darker. The devel-
opment of artificial intelligence and language 
processing capabilities, which are part of arti-
ficial intelligence, will enable cyber-attackers 
to create an almost unlimited – non-human 
– human resource by putting non-real people, 
namely robots, in front of humans. The ele-
ments mentioned in Veeam’s research, which 
examines the reasons why companies lag be-
hind in digital transformation, can reveal much 
more harrowing results in this table. Experts, 
who state that the artificial intelligence econo-
my will reach 15.7 trillion dollars in 2030, may 
have to watch with amazement the size of the 
part of this economy created by cyber attack-
ers. Veeam’s picture of server-side outages is 
particularly striking: “Our research shows that 
one in 10 servers experienced at least one unex-
pected outage last year. No matter at what point 
in their digital transformation process, 95 per-
cent of organizations are exposed to unexpected 
outages, and an outage lasts for an average of 
117 minutes. While these disruptions may not 
seem like huge and extraordinary events at first 
glance, they are still a reason for businesses to 
lose large amounts of money. Global organiza-
tions, on average, consider more than half (51 
percent) of their data as “high priority”. There-
fore, it is estimated that even just one hour of 
interruption in applications can cost businesses 
$ 67,651.

MORE THAN 142 MILLION CUSTOMER 
DATA STOLEN
In 2020, many companies, large and small, had 
to deal with cyber threats. However, some made 
a tremendous impact. In the first six months of 
2020, hackers were able to access and sell finan-
cial records, account information, sensitive con-
fidential data of many Fortune 500 companies 
on the dark web. Looking at the biggest data 
breaches during the pandemic process, theft of 
MGM Resorts customers’ data was ranked first. 
The hacker, who accessed the data of more than 
142 million hotel customers in February 2020, 
also put that information up for sale. 

Another data theft incident happened to 
EasyJet Airline in May 2020. The airline, which 
lost the personal data of 9 million custom-
ers and the details of 2 thousand credit cards 
to hackers, announced that they had been 
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kredi kartının detaylarını hacker’lara kaptıran 
havayolu şirketi, son derece gelişmiş bir saldırıya 
uğradıklarını açıklamıştı. Siber suçlara maruz 
kalınan durumlara bakılınca, olayların sıklıkla 
zayıf ve yaygın kullanılan giriş bilgileriyle ilgili 
olduğu görülüyor. Özellikle güvenlik düzeyi yük-
sek işlemlerde, hassas bilgilere erişimin olduğu 
durumlarda kalıcı hasarlar almamak için şifrele-
rimizin güvenliğini sorgulayan destek yazılımlar 
bulunuyor. Eğerkullandığımız şifre sızmış ve bu 
şifrenin kullanıldığı hesaplarımız yabancı klav-
yelerin eline geçmişse, sistem düzenli yaptığı 
tarama ile uyarı verebiliyor.

Veri hırsızlıklarından pandemide yükselen 
markalar da nasibini aldı. 2020’nin belki de en 
çok konuşulan markalarından biri olan Zoom’da, 
Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen ihlaller sonucu 
500 binden fazla kullanıcının şifreleri çalındı. 
Suçlular ele geçirdikleri hesapları dark web’de 
satarak, gerçek kullanıcılar yerine görüşmeler 
yapmak isteyenlere verdiler. Güvenlik uzman-
ları ise bu mecralardaki siber saldırıların takip 
edilmesinin zor olduğunu, hızlı gelişen bu tip 
canlı saldırılara karşı Zoom ve sektördeki diğer 
popüler uygulamaların daha alacak yolları ol-
duğunu belirtiyor.

Bu örnekler sadece dikkat çekenler. STM’nin 
2020 yılı boyunca CyThreat Siber İstihbarat Por-
talı üzerinden paylaştığı verilere göre, IP kara lis-
te verileri olarak bu sene içinde 120 binin üzerin-
de paylaşımda bulunulurken bunun 36 binden  
fazlası botnet trafiğine dahil olan IP’ler olarak 
tespit edildi. 16 bine yakını ise oltalama saldırı-
larında kullanıldı. 12 bin civarındaki IP ise C&C 
olarak etiketlendi. Hash kara liste verileri ise 8,5 
milyona yakın örnekle müşterilere ulaştı. Ayrıca 
alan adı kara liste verileri sene sonuna doğru 680 
bin civarı bir adet ile artan bir eğilim gösterirken 
260 bin adet alan adının Malware operasyonla-
rında kullanıldığı tespit edildi. 260 bine yakın 
alan adının zararlı yazılımlarla silahlandırıldığı 
da notlar arasında. 

IÇ TEHDITLERE DIKKAT
Herkesin gözü önünde olan bu büyük şirketler 
bile zaman zaman siber suçlara karşı bir şey ya-
pamadı ve verilerini çaldırdı. İçinde olduğumuz 
dönemde şirketlerin çok daha fazla önlem alması 
ve sadece dış değil, iç tehditlere de odaklanması 
gerekiyor. Çünkü ortaya çıkan ihlallerin büyük 
bir kısmı kurumiçi çalışanlar veya üçüncü par-
tiler nedeniyle oluyor. COVID-19 krizinin bir 

subjected to a highly sophisticated attack. 
Considering the cases of cybercrime, it seems 
that the incidents are often related to weak and 
widely used login information. Especially in 
transactions with a high level of security, there 
are support softwares that questions the securi-
ty of our passwords to avoid permanent damage 
when there is access to sensitive information. If 
the password that we use has been leaked and 
our accounts that use this password have fallen 
into the hands of foreign keyboards, the system 
can alert with its regular scanning.

Brands rising in the pandemic were also af-
fected by data theft. In Zoom, perhaps one of 
the most talked about brands of 2020, the pass-
words of more than 500 thousand users were 
stolen as a result of the breaches in April 2020. 
Criminals sold the accounts they seized on the 
dark web, giving them to those who wanted to 
do interviews instead of real users. Security 
experts, on the other hand, state that cyber at-
tacks in this environment are difficult to track, 
and Zoom and other popular applications in the 
industry have long way to deal with such fast-
developing live attacks yet.

These examples are just the ones that at-
tract attention. According to the data shared by 
STM on the CyThreat Cyber Intelligence Por-
tal throughout 2020, more than 120,000 shares 
were shared as IP blacklist data this year, and 
more than 36 thousand of them were identified 
as IPs involved in botnet traffic. Nearly 16,000 
were used in phishing attacks. Around 12 thou-
sand IPs were labeled as C&C. Hash blacklist 
data reached customers with nearly 8.5 million 
samples. In addition, while the domain name 
blacklist data showed an increasing trend with 
around 680 thousand towards the end of the 
year, 260 thousand domain names were found 
to be used in Malware operations. It is also not-
ed that nearly 260 thousand domain names are 
armed with malicious software.

BEWARE OF INTERNAL THREATS
Even these big companies, which are in front 
of everyone, could not do anything against 
cybercrime from time to time and had their 
data stolen. In the current period, companies 
need to take much more precautions and focus 
not only on external but also internal threats. 
Because most of the violations that occur are 
caused by internal employees or third parties. 
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sonucu olarak, evden ve uzaktan çalışma yay-
gınlaştıkça bağlantılı cihazlarda da büyük bir 
artış yaşanıyor. Bu da, merkezi veri ve altyapı-
larla ilişkili risklerin sayısını ve birden çok erişim 
noktası etrafındaki güvenlik açıklarını artırıyor. 
2021’de ise siber güvenliğin sağlanmasının çok 
daha zor olacağı düşünülüyor. Bunda saldırı yü-
zeyinin genişlemesi ve güvenlik ve veri politika-
larını uygulayıp kontrol etmek için uygun ortam 
olmaması öne çıkıyor.

Siber tehditler sadece kurumsal dünyayı 
kapsamıyor. Siber güvenlik, Dünya Ekonomik 
Forumu (WEF) tarafından havacılık endüstrisi-
nin karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan 
biri olarak öne çıkıyor. Şu anda maruz kalınan 
ekonomik ve operasyonel etkiler, bu sektörün 
özellikle önümüzdeki aylarda risk altında ola-
cağıanlamına geliyor.Havacılığa yönelik en 
olası tehditler arasında kimlik avı girişimleri, 
veri ihlalleri ve fidye yazılımı yer alıyor. Siber 
güvenlik, her ne kadar yönetim kurulları tara-
fından ciddiye alınsa da, havacılık işletmelerinin 
sibersavunma konusunda dikkatli olması gere-
kiyor. Dünyada daha fazla bölge daha yüksek 
internet hızına ve 5G ağ bağlantısına eriştikçe 
sektör büyüyecek ve bu yeni yüksek hızlı ağdan 
yararlanmak için pazarda çok sayıda yeni IoT 
cihazı olacak. Bununla beraber sonyıllarda IoT 
cihazlarının güvenlik ve mahremiyeti için yeterli 
testler yapılmadan piyasaya sürülmelerine bağlı 
olarak pek çok sorunla karşılaşılıyor.

SIBER TEHDITLERDEN NASIL 
KORUNMALI?
Sistemdeki güvenlik açıklarını ortadan kaldır-
mak için yazılımları güncel tutmak gerekiyor. 
En son güvenlik önlemlerinden yararlanmak için 
yazılımın güncel olduğundan emin olmak hat-
ta mümkünse otomatik güncelleme seçeneğini 
tercih etmek öneriliyor. Olmazsa olmaz önlem-
lerden biri de antivirüs programları kullanmak. 
Virüs ve kötü amaçlı yazılımlara, kimlik avına 
ve diğer çevrimiçi ve çevrimdışı tehdit türlerine 
karşı savaşta hayat kurtarıcı olan bu yazılımlar 
cihazları çok katmanlı bir şekilde koruyabiliyor. 
Her ne kadar güncel yazılımlar ve güçlü antivirüs 
programı geliştirilse de, nihayetinde bu araçları 
insanlar kullanıyor. Personeli eğitmek, çalışanla-
rın temel güvenlik uygulamalarını öğrenmeleri 
ve kuruluş genelinde bir bilgi teknolojileri gü-
venlik kültürü oluşturmak pek çok siber tehdidi 
bertaraf edebilir.

As a result of the COVID-19 crisis, there is also 
a large increase in connected devices as home 
and remote work becomes widespread. This, 
in turn, increases the number of risks associ-
ated with centralized data and infrastructure, 
as well as vulnerabilities around multiple ac-
cess points. In 2021, it is thought that providing 
cyber security will be much more difficult. This 
highlights the widening of the attack points 
and the lack of a suitable environment for 
implementing and controlling security and 
data policies.

Cyber threats don’t just cover the corporate 
world. Cybersecurity is highlighted by the 
World Economic Forum (WEF) as one of the 
biggest challenges facing the aviation industry. 
The current economic and operational impacts 
mean this sector will be particularly at risk in 
the coming months. The most likely threats 
to aviation include phishing attempts, data 
breaches and ransomware. Although cyber-
security is taken seriously by boards, aviation 
businesses need to be careful about cybersecu-
rity. As more regions around the world access 
higher internet speed and 5G network connec-
tivity, the industry will grow and there will be 
many new IoT devices in the market to take 
advantage of this new high-speed network. 
However, many problems are encountered in 
recent years due to the fact that IoT devices 
are released without adequate tests for security 
and privacy.

HOW TO PROTECT AGAINST CYBER 
THREATS ?
To eliminate vulnerabilities in the system, it is 
necessary to keep the software up to date. In 
order to take advantage of the latest security 
protections, it is recommended to make sure 
that the software is up to date or even choose 
the Automatic Update option if possible. One of 
the essential precautions is to use antivirus pro-
grams. Life-saving in the battle against viruses, 
malware, phishing and other types of online 
and offline threats, these software can protect 
devices in a multi-layered way. Although up-to-
date software and powerful antivirus programs 
have been developed, these tools are eventually 
used by people. Training staff, learning basic 
security practices, and establishing an organi-
zation-wide IT security culture can eliminate 
many cyber threats.
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‘Solving a Problem The Easiest Way Is 
By Notifying The Problem In Advance’
USING AI TO DEVELOP NEW PRODUCTS WITH A BALANCED  
APPROACH WILL BE THE BEST METHOD.

HARVARD BUSINESS SCHOOL 
HANNAH MAYER, JIN PAIK, JENNY HOFFMAN VE STEVEN RANDAZZO

Bir Sorunu Çözmenin 
En Kolay Yolu, Sorunu 
Önceden Farketmekle Olur
DENGELI BIR YAKLAŞIMLA YENI ÜRÜNLER GELIŞTIRMEK IÇIN  
AI KULLANMAK EN DOĞRU YÖNTEM OLACAKTIR.
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Tekerleği yeniden icat emek, birçok 
bağlamda, özellikle de yapay zeka 
(AI) ürünlerinin yapılmaya başlan-
dığı günümüzde, kötü bir fikirdir. 

Girişimci, yatırımcı, LinkedIn ve Workday’de 
Veri Ürünleri Eski Başkanı Peter Skomoroch, 
yapay zeka destekli ürünler geliştirmek için 
portföy yaklaşımı benimsemeyi savunuyor. Bir 
risk sermayesi fonunun veya bir özel sermaye 
şirketinin yatırım yapmasına benzer şekilde, 
bazı riskli bahislerden ve daha birçok kanıtlan-
mış stratejiden oluşan dengeli bir yaklaşımla 
yeni ürünler geliştirmek için AI kullanmak en 
doğru yöntem olacaktır. 

Harvard’daki İnovasyon Bilimi Laboratuvarı 
ve HBS Profesörü Karim Lakhani’nin ev sahipli-
ğinde düzenlenen AI in Enterprise serisinin bir 
bölümünde Skomoroch, AI ürün yönetimini 
daha yaygın ürün yönetimi biçimlerinden neyin 
farklı kıldığı ve maksimum başarıyı hedeflerken 
tipik tuzaklardan nasıl kaçınılacağı konusundaki 
deneyimlerini paylaştı. Skomoroch, yerleşik en 
sık kullanılan uygulamaya (diğer şirketlerin ya-
pay zeka alanında başarılı bir şekilde yaptıklarını 
kopyalamak ve onu bireysel bir organizasyonun 
amaçlarına uyarlamak) atıfta bulunarak; “Bir 
sorunu çözmenin en kolay yolu, onunla daha 
önce karşılaşmış olmaktır” diyor. Çığır açan işler 
yapmak ve sıfırdan tamamen yeni algoritmalar 
oluşturmak övgüye değer olsa da, bu tür riskli 
girişimlerin peşinden gitmek, kaynakların yal-
nızca % 10 ila % 20’sini tüketmelidir.

AI ÜRÜN YÖNETIMINE REHBERLIK 
ETMESI GEREKEN DIĞER 
PRENSIPLER:
1. Şirket stratejisini ve hedeflerini ilk  
sıraya alın 
İster riskli yol ister daha önce denenmiş bir yol 
olsun, yapay zeka ürünü geliştirme yol haritaları 
her zaman şirket misyonu ve stratejisi ile baş-
lamalı ve ayrıca sektör gerekliliklerine öncelik 
verilmelidir. Projeleri şirket hedefleriyle (örne-
ğin, çeyreklik hedefler) eşleştirmek ve projeleri 
ROI’ye göre önceliklendirmek, bazılarının tercih 
ettiği üzere yatırım geri dönüşünü başlatabilir. 
“En güncel ve gösterişli şeyin peşinden koşmak 
yerine, en fazla etkiye sahip olacak şeyin peşin-
den koşmaya odaklanmalısınız.” diye vurguluyor 
Skomoroch. “Deepfakes [mevcut bir videodaki 
bir kişinin başka birinin benzeriyle değiştirildi-
ği sentetik medya] ilginç ve moda olabilir, ancak 

THE REINVENTION OF THE wheel is a poor idea 
in many contexts, especially when building arti-
ficial intelligence (AI) products. As an entrepre-
neur, investor and former Head of Data Products 
at LinkedIn and Workday, Peter Skomoroch ad-
vocates adopting a portfolio approach for de-
veloping AI-powered products. Similar to how 
a venture capital fund or a private equity firm 
would make investments, a balanced approach 
comprised of some risky bets and many more 
proven strategies is the winning ticket for using 
AI to build products. As part of the AI in Enter-
prise series hosted by the Laboratory for Innova-
tion Science at Harvard and HBS Professor Ka-
rim Lakhani, Skomoroch shared his experience 
on what makes AI product management distinct 
from more commonplace forms of product man-
agement, and how to avoid typical pitfalls, while 
maximizing success. “The easiest way to solve 
a problem is to have seen it before,” Skomoroch 
argues, referring to the established best practice 
of replicating what other companies have suc-
cessfully done in the AI space and adapt it to an 
individual organization’s purposes. While doing 
groundbreaking work and building completely 
new algorithms from scratch is laudable, pur-
suing such risky ventures should only consume 
between 10 and 20% of resources

SEVERAL OTHER PRINCIPLES SHOULD 
GUIDE AI PRODUCT MANAGEMENT:
1. Put company strategy and goals first.
Whether risky road or beaten path, AI product 
development roadmaps must always start with 
the company mission and strategy, prioritizing 
what matters to the business. Aligning projects 
with company goals (e.g.,even specific quarter-
ly objectives) and prioritizing projects by ROI 
may run counter towhat some may want. “You 
must not pursue the latest, shiny thing, but ins-
tead focus on what will have the most impact,” 
Skomoroch emphasizes. “Deepfakes [synthetic 
media in which a person in an existing video 
is replaced with someone else’s likeness] may 
be interesting and trendy but unless they add 
real value to your business, it should be a clear 
hands-off case,” he continues. This very mantra 
guided Skomoroch’s work at LinkedIn, where he 
created Skills and Endorsements, one of the fas-
test growing new product features in LinkedIn’s 
history, generating 3 billion endorsements for 
more than 70 million members in the first year 
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işinize gerçek bir değer katmadıkça, açıkça uzak 
durmanızı gerektiren bir durum olmalıdır” diye 
devam ediyor. Bu mantra, Skomoroch’un Lin-
kedIn tarihindeki en hızlı büyüyen yeni ürün 
özelliklerinden biri olan Skills and Endorsment’ı 
hazırladığı çalışmasına rehberlik etti ve lansman-
dan sonraki ilk yılda 70 milyondan fazla üye için 
3 milyar onay sağladı. LinkedIn’in dünya profes-
yonellerini daha üretken ve başarılı kılmak için 
bir araya getirme misyonuyla doğrudan bağlantılı 
olarak, üyelerin profillerine eklemeleri gereken 
becerileri önermek için bir ML (Machine Lear-
ning) sistemi geliştirdi ve dönüşüm oranlarını % 
50’ye yaklaştırdı.

2. Daha fazla veri-daha iyi algoritmalar-
daha iyi ürünler-daha fazla veri döngüsüne 
girin. 
Veri çarkını hareket ettirmek, daha iyi yapay 
zekanın anahtarıdır. “Günümüzde Amazon, 
Google ve Netflix, veri üzerine kurulu. İşte bu 
yüzden bu şirketler yaptıkları işte mükemmel-
ler ve harika ürünler oluşturmak için gerekli veri 
hacimlerine sahipler.” diyor Skomoroch. Lakha-
ni, “Competing in the Age of AI” adlı kitabında, 
bunu AI fabrikası kavramında çok önemli bir 
döngü olarak tanımlayarak; bu sayede daha fazla 
veri daha iyi algoritmalara, daha iyi algoritmalar 
daha iyi ürünlere, daha iyi ürünler ise daha fazla 
veriye yol açar şeklinde tanımlar. Firmalar, yapay 
zekanın işletmeleri için taşıdığı potansiyelden 
tam olarak yararlanacaksa, bu noktada iyi bir 
başlangıç stratejisine ihtiyaçları olacaktır. Dijital-
leşmemiş yerel çoğu şirket, kendileri için yararlı 
olabilecek verileri toplamaya ve harmanlamaya 
odaklanmalıdır.

3. AI/ML ürün geliştirmeyi, ne zaman ve 
nasıl izleyeceğiniz konusunda bilinçli olun. 
ML yazılım geliştirme, geleneksel yazılım geliş-
tirmeden temel olarak farklıdır ve karmaşıklığı 
ve zorluğu nedeniyle, riskleri tam olarak anla-
madan herkes tarafından yapılmamalıdır. Çok 
büyük miktarda etiketlenmiş eğitim verisi gerek-
tirir, hangi modellerin öne çıkacağı belli değildir, 
geçmiş model çalışmalarını çoğaltmak zordur, 
ilerleme genellikle kademelidir, öngörülemeyen 
başlangıç ve bitişlerle birçok araştırma sistemi 
hala koli bandı ile bir arada tutulmaktadır (örne-
ğin, LinkedIn’in ilk iş eşleştirme çözümü, kötü 
bir şekilde, bir masada son buldu). Skomoroch 
şöyle açıklıyor: “Bütün şirketlerin bunu takip 

after launch. Directly connected to LinkedIn’s 
mission of connecting the world’s professionals 
to make them more productive andsuccessful, 
he developed an ML system to recommend skil-
ls a members should add to their profile, driving 
conversion rates near the 50% mark.

2. Break into the virtuous cycle of more da-
ta-better algorithms-better products-more
data. 
Getting the data flywheel moving is the key to 
better AI. “Underneath the hood of the Amazons, 
Googles and Netflixes of this world sits data. 
More data helps build better products. That’s 
why these companies excel at what they do – 
they have the requisite data volumes to build 
great products,” Skomoroch argues. In his book 
Competing in the Age of AI, Lakhani describes 
this as a virtuous cycle in the concept of the AI fa-
ctory, whereby more data leads to better algorit-
hms leads to better products leads to more data. 
If firms are to take full advantage of the potential 
that AI bears for their business, they will need a 
good starting strategy here. Most non-digitally 
native companies should focus on collecting and 
collating data that can be useful for them.

3. Be smart about if, when and how to pursue 
AI/ML product development. 
ML software development is fundamentally dif-
ferent than traditional software development 
and due to complexity and difficulty should 
not be pursued by everyone without fully un-
derstanding the risks. Enormous amounts of 
labelled training data are required; it’s unclear 
which models will pan out; past model runs are 
difficult to reproduce; progress is often episodic, 
with unpredictable starts and stops; many re-
search systems are still held together with duct 
tape (infamously, LinkedIn’s first job matching 
solution ran off someone’s desk). Skomoroch 
explains, “Not all companies should pursue 
this. Many need to start small, with tweaks to 
their waterfall development process, before ad-
vancing further. Others need to wait altogether. 
Again others are better off outsourcing.” And 
Lakhani agrees, “Do your plumbing first, or you 
won’t be able to take advantage of AI at scale.”

4. Be clear on what AI is, and what it isn’t. 
“To me, AI products are automated systems that 
collect and learn from data to make user facing 
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ŞIRKETLERIN, YAPAY 
ZEKADAN YARARLANMAK 

IÇIN IYI BIR BAŞLANGIÇ 
STRATEJISINE 

IHTIYAÇLARI VAR. 
COMPANIES, ARTIFICIAL GOOD 

FOR USING INTELLIGENCE THEY 
NEED AN INITIAL STRATEGY.

etmesi gerekmez. Birçoğunun, daha fazla ilerle-
meden önce, minik adımlarla, süreçlerinde ince 
ayarlar yaparak küçük küçük başlamaları gerekir. 
Diğer konuların o esnada tamamen beklemesi 
gerekir. Hatta diğer şeyler için dış kaynak kullan-
mak daha iyi bile olabilir.” Bu konuda Lakhani 
de Skomoroch ile hemfikir; “Önce altyapınızı ta-
mamlayın, yoksa yapay zekadan geniş ölçekte 
yararlanamazsınız.”

4. Yapay zekanın ne olup ne olmadığı 
konusunda net olun. 
Skomoroch, “Bana göre, AI ürünleri, kullanıcıya 
yönelik kararlar almak için veriler toplayan ve 
öğrenen otomatik sistemlerdir” diyor. Lakhani, 
“Buradaki kilit nokta, veri toplama ve öğrenme-
nin otomasyonudur. Aksi takdirde, sadece ista-
tistiksel bir model olurdu. Bu, yerleşik firmaların 
otomatik bir veri toplama altyapısı oluşturma-
ları gerektiği anlamına gelir, aksi takdirde bir 
gösterge panosu olmaktan ileri gidemezler.” AI 
teriminin yaygın kullanımı, genellikle gerçek uy-
gulamasından oldukça uzaktır: “AI kullanma” 
genellikle “üst düzey yöneticilerin kararlarına 
verilerle rehberlik etme” ile karıştırılır. Gerçekte, 
yalnızca spam algılama ürünleri veya Netflix’in 
film öneri motoru gibi müşterilerle etkileşime 
giren otomatik sistemlere atıfta bulunur.

5. Olasılıklı bir dünya görüşüne geçin 
(Özellikle AI Ürün Yöneticileri İçin)
Makine Öğrenimi (ML), mühendislik işini deter-
ministik bir süreçten akıllı risk almanın anahtar 
olduğu olasılıklı bir sürece dönüştürür. Analitik 
ve deneysel içgörüler tarafından yönlendirilen 
şirketlerin, en başarılı ML ürünleriyle, geniş öl-
çekli deneyler sayesinde başarılı olmaları çok 
muhtemeldir. Ya da Jeff Bezos’un dediği gibi, 
“Eğer sadece cevabını ön0ceden bildiğiniz şeyle-
ri yaparsanız, şirketiniz kaybolup gider.” Bu zih-
niyete sahip olmak zorlu bir iştir çünkü Skomo-
roch’a göre  ürün yöneticilerinin çoğu temelde 
riskten kaçınır ve tutucudur. Ancak bazen sadece 
cesur olmanız ve başarısızlıkları kabul etmeniz 
gerekir. Portföy yaklaşımı bazı baskıları hafifle-
tir: Yapay zeka projeleri arasında riski akıllıca 
çeşitlendirmek için yardımcı bir rehber olmakla 
kalmaz, aynı zamanda ürün yöneticilerinin bazı 
projelerin başarısız olacağını veya iptal edilmesi 
gerektiğini kabul etmelerine yardımcı olacak bir 
araçtır. Ancak başarılı olanların geleceği nokta 
muhteşem olacaktır.

decisions with machine learning,” Skomoroch 
illustrates. Lakhani points out, “The key point 
here is the automation of data collection and 
learning. Otherwise, it would just be a statisti-
cal model. This means incumbent firms need 
to build an automated data collection infrast-
ructure, or else they end up in dashboard land.” 
The generous use of the term AI is often quite 
far-fetched from its real applicability: “using AI” 
is often confounded with “guiding an executi-
ve’s decision with data”. In reality, it refers only 
to automated systems that interact with custo-
mers, like spam detection products or Netflix’ 
movie recommendation engine.

5. Move to a probabilistic view of the world 
(Especially for AI Product Managers). 
ML shifts engineering from a deterministic 
process to a probabilistic one, where taking 
intelligent risks is key. Companies driven by 
analytics and experimental insights are most 
likely to succeed with the most successful ML 
products as experiments at scale. Or as Jeff 
Bezos put it, “If you only do things when you 
know the answer in advance, your company 
goes away.” Having this mindset is a challenge 
because most product managers, Skomoroch 
thinks, are fundamentally risk averse and con-
servative. However, sometimes you just have to 
be brave, and accepting of failures. The portfo-
lio approach relieves some pressure: not only 
is it a helpful guide in smartly diversifying risk 
across AI projects, but it is a tool to help Product 
Managers in accepting that some bets will fall 
through, or have to be killed. But what looms 
for the successful ones is greatness.
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PROF. DR. GÖZDE ÜNAL
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPAY ZEKA VE VERİ/ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PROFESÖRÜ; İTÜ AI MERKEZİ, KURUCU ÜYE 
PROFESSOR OF AI & DATA/ COMPUTER ENGINEERING AT ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY; ITU AI CENTER, FOUNDING MEMBER

All Sectors And Universities  
Hand In Hand For Artificial 
Intelligence Driven Development
FROM AUTONOMOUS TOOLS TO MEDICAL IMAGING DEVICES, MANY TECHNOLOGIES THAT 
WE HAVE NOT YET ENCOUNTERED FREQUENTLY IN DAILY LIFE NEED DATA AND ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE ALGORITHMS.

Yapay Zeka Odaklı  
Gelişme İçin Tüm Sektörler 
Ve Üniversiteler Elele
OTONOM ARAÇLARDAN MEDIKAL GÖRÜNTÜLEME CIHAZLARINA KADAR, GÜNLÜK 
HAYATTA HENÜZ SIKÇA KARŞILAŞMADIĞIMIZ PEK ÇOK TEKNOLOJI, VERİ VE YAPAY 
ZEKA ALGORİTMALARINA İHTİYAÇ DUYMAKTA.
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Geçtiğimiz 10 sene içinde yapay zeka: ses 
tanıma, diller arası çeviri yapma, işitsel ve 
görsel verileri sınıflandırma-düzenleme, 
kullanıcılara öneri ürünler sunma, hastalık 

teşhisi koyma ve benzeri birçok alanda ciddi ilerle-
meler kaydetti. Günümüzde yapay zeka, insan-gü-
dümlü birçok operasyonun genişletilmesi, iyileşti-
rilmesi ve artırılmasında etkili olan başlıca teknoloji 
haline geliyor. Veriye dayalı hesaplama ve karar verme 
teknolojilerinin neredeyse tümünü kapsayan yapay 
zekanın önümüzdeki 10 sene içinde ülkelerin tekno-
lojik açılımında en önemli yerlerden birisine sahip 
olması öngörülmekte. Yapay Zeka-güdümlü rekabette 
avantaj oluşturulmasında  en önemli faktörler, yapay 
zekanın günlük hayatımızdaki hem insan tarafından 
yürütülen süreçlere dahil edilmesi, hem de hemen 
hemen tüm sosyoekonomik süreçlerde otomasyonu 
sağlayarak onları hızlandırması ve verimlileştirmesi 
ile ortaya çıkıyor. Günümüz yapay zekası, bu nokta-
da doğru şekilde hazırlanmış, hem çevrim-içi, hem 
de çevrimdışı büyük veriye ihtiyaç duyuyor. Peki bu 
veri nereden geliyor: kurumların süreçlerindeki her 
türlü kaydedilmiş veriler, IOT sensörleri aracılığıyla 
toplanan hem cihazlara ait hem çevresel ölçümlere ait 
veriler, çevrimiçi ortamlarda servis sağlayıcılara, kulla-
nıcılara ve işlemlere ait toplanan veriler, sosyal medya 
ve haberlerde dönen içerik ve benzeri kaynaklardan 
toplanan veriler önemli veri kaynakları arasında yer 
almaktadır. Büyük, orta ve küçük ölçekli tüm kurum-
ların akıllı otomasyona geçmesi yolunda önemli dö-
nemeçlerden ilki bu büyük verinin dijitalleştirilmesi, 
kayıtlı ve erişilebilir hale gelmesi ve ardından yapay 
zekada kullanılmaya hazır hale getirilmesi şeklinde 
birbirini takip eden adımlardan oluşmaktadır. Bunları, 
ilgili büyük veri mimarilerinin, veri ambarlarının oluş-
turulması, hazırlanan veri altyapısının üzerinde yapay 
zeka ve veri analitiği tekniklerinin geliştirilmesi, son 
olarak da bu algoritmaların hem çevrim içi hem çev-
rim dışı olarak çalıştırılması ve sürekli güncellenmesi 
takip ediyor. Tabi tüm bunların gerçekleşmesinde kilit 
faktör: İnsan! Bilim ve teknolojide insan kapasitesinin 
oluşturulduğu yer ise öncelikli olarak üniversite!

İklim değişikliği, doğanın ve doğal kaynakların 
korunması, insan özgürlüklerinin, insanlar arası 
eşitliğin, hak ve hukukun sağlanması gibi evrensel 
ve ulusal öncelikli konularla birlikte yapay zeka tek-
nolojileri odaklı stratejilerin belirlenmesi, önceliklen-
dirilmesi ve hayata geçirilmesi gerekiyor. Tüm dün-
yada olduğu gibi ülkemizde de her ölçekteki kurum 
ve işletmenin dünya çapında yapay zeka rekabetçi 
ortamına hazırlanması, yapay zeka teknolojileri açı-
sından insan ve bilgi kapasitelerinin geliştirilmesi 

OVER THE PAST 10 years, artificial intelligence has 
made significant progress in many areas such as voice 
recognition, translation between languages, classifica-
tion and organization of audio and visual data, recom-
mendation of products to users, diagnosis of diseases 
and so on.  Today, artificial intelligence is becoming 
the major technology that is effective in expanding, 
improving and increasing many human-driven oper-
ations. Artificial intelligence, which covers almost all 
data-based computing and decision-making technol-
ogies, is expected to have one of the most important 
places in the technological expansion of countries 
in the next 10 years. The most important factors in 
creating advantages in artificial intelligence-driven 
competition are the inclusion of artificial intelligence 
in both human-driven processes in our daily lives and 
the acceleration and efficiency of them by providing 
automation in almost all socioeconomic processes. 
Today’s artificial intelligence needs big data, both 
online and offline, prepared correctly at this point. 
So, where does this data come from: all kinds of re-
corded data in the processes of institutions, data on 
both devices and environmental measurements col-
lected through IOT sensors, data collected on service 
providers, users and transactions in online environ-
ments, content revolving in social media and news, 
and data collected from similar sources are among 
the important data sources. The first of the important 
milestones in the transition of all large, medium and 
small-sized organizations to smart automation con-
sists of the successive steps of digitizing this big data, 
making it recorded and accessible, and then making 
it ready for use in artificial intelligence. These are fol-
lowed by the creation of related big data architectures 
and data warehouses, the development of artificial 
intelligence and data analytics techniques on the pre-
pared data infrastructure, and the continuous updat-
ing and operation of these algorithms both online and 
offline. Of course, the key factor in all this is: talented 
people! The place where human capacity is created 
in science and technology is primarily a University!

Along with universal and national priority issu-
es such as climate change, protection of nature and 
natural resources, ensuring human freedoms, equa-
lity between people, human rights and law, strategies 
focused on artificial intelligence technologies need 
to be determined, prioritized and implemented. It is 
extremely important in our country, as in the whole 
world, to prepare institutions and businesses of all 
sizes for the world-class artificial intelligence compe-
titive environment, and to develop and advance hu-
man and knowledge capacities in terms of artificial 
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ve ilerletilmesi son derece önemli. Tüm bunları ya-
parken yukarıda bahsettiğimiz yapay zekada yetkin 
insan faktörünün kaynağının oluşturulduğu yer ise 
üniversiteler. Dünyada teknolojik açıdan gelişmiş ül-
kelerdeki örneklerde olduğu gibi yapay zeka ve veri 
analitiği konularında güçlü bir Üniversite-Sanayi İş-
birliği ekosistemi için önemli. Bu ekosistemde  yapay 
zeka ve bilgisayar bilimsel araştırmalarının destek-
lenmesi ile birlikte yapay zekanın sektörel problem-
lere uyarlanması da söz konusu olmalı.

Burada, kurumların veri analitiği ve yapay zeka ile 
çözülebilecek problemlerinin alan ve bilgisayar bilim-
leri uzmanları tarafından birlikte tanımlanması, ilgili 
verilerin hazır bulunuşluğunun incelenmesi, yapay 
zeka/veri analitiği yetkinliği açısından kurumların 
değerlendirilmesi, kavram ispatı çalışmalarının yapıl-
ması, belirlenen problemlerin çözülmesi durumunda 
sektöre ve ilgili kuruma etki analizinin yapılması gibi 
bir çok faaliyet güçlü bir şekilde desteklenen Üniver-
site-Sanayi Yapay Zeka ekosistemi içinde yapılabilir. 
Bunun yanında yapay zeka alanında insan kaynağı-
nın genişletilmesi ve kalitesinin artırılması amacıyla 
yapay zeka ve veri mühendisliği eğitim programları 
oluşturulması bu ekosistemin sürdürebilirliğinde 
önemli bir rol alacaktır. Bu ekosistemleri ABD, Ka-
nada ve Avrupa Birliği’nde gözlemleyebiliyoruz. So-
mut bir örnek olarak Google’ın AlphaFold 2 çalışması, 
birçok farklı disiplinden akademisyenleri ve mühen-
disleri bir araya getirerek 50 yıldır tam anlamıyla çö-
zülemeyen protein katlanması problemine Yapay 
Zeka odaklı bir çözüm üreterek bu alanda bir çığır 
açtı. Bu süreçleri hayata geçiren ekiplerde yapay zeka 
ve bilgisayar mühendisleri farklı disiplinleri bir araya 
getiren bir köprü olarak çalışmada kritik bir yer aldı. 
Bu noktada, yapay zeka farkındalığı oluşmuş hem 
özel sektör, hem kamu kurumlarının, yapay zekada 
yetkin üniversitelere ciddi seviyede ve uzun vadeli 
yatırımlar yapma konusunda ivedilikle harekete 
geçmesi son derece mühim. Bu şekilde hem teknik 
açıdan hem de ekonomik açıdan tatmin edici, heye-
can verici projelerin ve iş ortamlarının var olduğu bir 
ekosistem meydana gelmesi durumunda, üniversite 
lisans ve lisansüstü mezunları seviyesinde ülkenin 
yetiştirdiği yüksek kapasitede yetkin gençlerin be-
yin göçünün de önüne geçilmesi bir nebze mümkün 
olabilir. Hemen hemen tüm disiplinleri hem yatay 
hem dikey eksende kesen yapay zeka teknolojilerin-
de, kararlı ve etkin bir ilerleme sağlamak için sıkı bir 
Sektör-Üniversite işbirliği ekosistemi oluşturmaktan  
başka çare yok gibi görünüyor.

* Metnin düzenlenmesinde yardımcı olan Atahan Özer’e 
teşekkür ediyorum.

intelligence technologies. As mentioned above, while 
doing all these, universities are the place where the 
source of the competent human factor in artificial 
intelligence is created. It is important to establish a 
strong University-Industry Cooperation ecosystem 
in artificial intelligence and data analytics, as it is in 
technologically developed countries in the world. In 
this ecosystem, along with the support of artificial 
intelligence and computer scientific research, the 
adaptation of artificial intelligence to sectoral prob-
lems should also be included.

Here, within the strongly supported Universit-
y-Industry Artificial Intelligence ecosystem, many 
activities can be done such as; defining the problems 
that can be solved with data analytics and artificial 
intelligence of institutions together by field and com-
puter science experts, examining the readiness of the 
relevant data, carrying out the proof of concept studies 
and  in case of solving the identified problems, making 
impact analyzes on the sector and the relevant institu-
tion. In addition, the creation of artificial intelligence 
and data engineering training programs in the field of 
artificial intelligence in order to expand and increase 
the quality of human resources will play an impor-
tant role in the sustainability of this ecosystem. We 
can observe these ecosystems in the US, Canada and 
the European Union. As a concrete example, Google’s 
AlphaFold 2 study pioneered in this field by bringing 
together academics and engineers from many diffe-
rent disciplines and producing an Artificial Intelligen-
ce-focused solution to the protein folding problem, 
which has not been fully resolved for 50 years. In the 
teams that implemented these processes, artificial in-
telligence and computer engineers played a critical role 
in working as a bridge that brought together different 
disciplines. At this point, it is extremely important that 
both the private sector and public institutions, which 
have awareness of artificial intelligence, take imme-
diate action to make serious and long-term invest-
ments in universities that are competent in artificial 
intelligence. In the case of creating an ecosystem with 
exciting projects and satisfying work environments 
both technically and economically, it may be possible 
to prevent the brain drain of high-capacity, competent 
young people with undergraduate or graduate deg-
rees. It seems that there is no choice but to create a 
strong ecosystem of Industry-University cooperation 
to ensure stable and effective progress in artificial in-
telligence technologies that cut almost all disciplines 
on both horizontal and vertical axis.

* I would like to thank Atahan Özer for helping with the editing 
of the text.
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Mercer Türkiye 
2021 Türkiye  
Dijital Dönüşüm ve  
İş Gücü Beceri Gelişimi 
Araştırması
Araştırmanın sonuçlarına göre; 
• Covid-19’un hızlandırıcı etkisiyle birlikte şirketlerin 

yüzde 71’inin iyi tanımlanmış 3 yıllık dijitalleşme yol 
haritası planı bulunuyor.

• Çalışanların yüzde 66’sında beceri açığı var. 
• Şirketler dijitalleşme yolculuklarıyla birlikte roller için 

gereken yeni becerileri çalışanlarına kazandıramaz, 
reskilling ve upskilling konularına yatırım yapmazsa 
3 yıl içinde şirketlerin beceri açığından kaynaklı gelir 
kayıpları yaşanması kaçınılmaz hale gelecek.

• Şirketlerin yüzde 93’ü çalışanından problem çözme 
becerisi (analitik düşünme ve inovasyon, eleştirel 
düşünme, problem çözme vs.) talep ediyor. 

• Şirketlerin yüzde 34’ü terfi ve rotasyon süreçlerinde en 
fazla ileri teknoloji ve teknolojiyi kullanma ve geliştirme 
becerilerine (web dizaynı, sosyal medya, dijital 
pazarlama, vs.) sahip çalışanı belirlemekte zorlanıyor. 

• Şirketlerin yüzde 79’u ise eğitim gelişim yatırımlarını 
problem çözme ve kişisel yönetim becerileri üzerine 
yoğunlaştırmayı planlıyor. 

Mercer Turkey
2021 Turkey Digital 
Transformation and Workforce 
Skill Development Survey
According to the results of the research;
With the accelerator effect of Covid-19, 71 percent of 
companies have a well-defined 3-year digitalization 
roadmap plan.
• 66% of employees have a skills gap.
• If companies do not provide their employees with the 

new skills required for roles with their digitalization 
journeys and do not invest in reskilling and upskilling, 
it will become inevitable for companies to experience 
income losses due to skill gaps in 3 years.

• 93 percent of companies demand problem-solving 
skills (analytical thinking and innovation, critical 
thinking, creativity, problem solving, etc.) from their 
employees.

• 34 percent of companies find it difficult to identify the 
employees who have the most advanced technology 
and the skills to use and develop technology (web 
design, social media, digital marketing, etc.) in their 
promotion and rotation processes.

• 79% of companies plan to focus their training and 
development investments on problem solving and 
personal management skills.

Son 2-3 yılda yapılan yatırımların Covid-19 krizine etkisi ne oldu?
What was the impact of the investments made in the last 2-3 years on the Covid-19 crisis?

89% 86% 83% 83% 78%
VPN
VPN 

VDI
VDI 

Kimlik tabanlı  
ağ altyapısı

Identity-based  
network infrastructure

Modern mobil  
cihaz yönetimi
Modern mobile  

device management

Uç nokta güvenlik 
çözümleri

Endpoint security 
solutionsKAYNAK / SOURCE: DELIOTTE- 2021

VERİYE DAYALI RİSK YÖNETİMİ
THE RIGHT AMOUNT OF REMOTE
Gerçek zamanlı siber tehdit istihbaratı 
Real-time cyber threat intelligence

Veri analiz araçlarının ve yapay zekanın kullanımı 
Use of data analysis tools and artificial intelligence

Siber risklerin ölçümü 
Measurement of cyber risks

86%

86%

85%

Gelecek dönem aşağıdak� tehd�t türler�nden
hang�ler� daha çok artacak?  düşünüyorsunuz?
Which of the following types of threats will 
increase more in the next period? do you think?

Siber suçlular / Cybercriminals
72%

Hackerlar/ hacktivistler / Hackers/ hacktivists
58%

Beyaz hacker sponsorları / White hacker sponsors
52%

Mevcut çalışanlar / Current employees
33%

Eski çalışanlar / Former employees
24%

KAYNAK: PWC, DIJITAL DÜNYADA GÜVEN ARAŞTIRMASI, HAZIRAN 2021 
SOURCE: PWC, TRUST IN THE DIGITAL WORLD SURVEY, JUNE 2021 KA
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DÜNYADA AKILLI TELEFON KULLANIMI
2020 YILINDA DÜNYADA akıllı telefon kullananların sayısı 3,5 milyar oldu; bu 
da küresel nüfusun yüzde 44,69’una denk düşüyor. Akıllı telefon ve mobil telefon 
kullananların dünyadaki toplam sayısı ise 4,78 milyar kişiyle dünya nüfusunun 
yüzde 61,04’ünü kapsıyor. Statista’nın tahminlerine göre, 2023 yılında mobil 
cihaz kullananların sayısı 7,3 milyara çıkacak. Öte yandan, 2025 yılında internet 
kullanıcılarının yüzde 72’sinin web’e yalnızca akıllı telefon üzerinden erişim sağlayacağı 
öngörülüyor. Halihazırda ise global akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 57,14’ü (2 
milyar insan) internete yalnızca akıllı telefonundan bağlanıyor. Ülke verileri bazında 
akıllı telefon penertrasyonuna bakıldığında da, hâlâ nüfusu kalabalık ama akıllı telefon 
kullanımı düşük pek çok ülke olduğu görülüyor: En çok kullanıcı sayısı, kalabalık 
nüfusu bakımından da Çin’de yer alıyor; 851 milyon Çinli akıllı telefon kullanıyor; bu 
da yüzde 59,9’luk bir pazar penetrasyonuna denk düşüyor. İsviçre ise en az akıllı 
telefon kullanıcısına sahip: 6,2 milyon, pazar penetrasyonu ise yüzde 72,9. En yüksek 
akıllı telefon penetrasyonu İngiltere’de görülüyor; 55,5 milyon kişinin akıllı telefon 
kullandığı İngiltere’de yüzde 82,9’luk bir pazar penetrasyonu söz konusu. En düşük 
pazar penetrasyonu Nijerya’da: 30 milyon kişinin akıllı telefona sahip olduğu ülkede 
pazar penetrasyonu yüzde 14,9. Türkiye ise 44,8 milyon kullanıcı sayısı ve yüzde 54 
pazar penetrasyonuyla on üçüncü sırada.

SMARTPHONE WORLD
IN 2020, the number of smartphone users worldwide was 3.5 billion; This is the global 
population which corresponds to 44.69 percent. The total number of smartphone 
and mobile phone users in the world Its number covers 61.04 percent of the world 
population with 4.78 billion people. Statista’s predictions. According to the report, 
the number of mobile device users will increase to 7.3 billion in 2023. On the other 
hand, in 2025. 72 percent of internet users will access the web only via smartphone 
envisaged. Currently, 57.14% of global smartphone users (2 billion people). It 
only connects to the internet from your smartphone. Looking at the smartphone 
penetration on the basis of country data, the population is still crowded but it seems 
that there are many countries with low smartphone usage: The highest number of 
users, crowded it is also in China in terms of population; 851 million Chinese use 
smartphones; this is the percentage It equates to a market penetration of 59.9. 
Switzerland has the fewest smartphone users. owned: 6.2 million, with a market 
penetration of 72.9 percent. Highest smartphone penetration seen in England; In 
the UK, where 55.5 million people use smartphones, a rate of 82.9 percent there is 
market penetration. Lowest market penetration in Nigeria: 30 million people smart 
market penetration in the country where it owns the phone is 14.9 percent. 44.8 
million users in Turkey thirteenth in number and market penetration of 54 percent.
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CEO Görüşü:  
C-Süitinde Neşeler Yerinde

The CEO Outlook:  
Upbeat in the C-Suite

Pandemi hafiflerken ülkenin en iyi CEO’larına  
akıllarından geçenleri sorduk.

We asked the nation’s top CEOs about  
what’s on their minds as the pandemic eases.

CEO ANKETİ / CEO SURVEY

ALAN MURRAY / BY ALAN MURRAY

WHEN WE CONDUCTED this survey in the spring of 2020, 
Fortune 500 CEOs were pondering just how badly COVID-19 
was poised to damage their businesses. This year, many 
find themselves marveling at the speed of their recovery 
and at how robust the U.S. economy looks. The CEOs’ 
biggest concerns now include grappling with a transformed 
workplace culture in which more employees want or need to 
work remotely—with all the risks to cohesion, creativity, and 
cybersecurity that will entail.

2020 baharında bu anketi yaptığımızda, Fortune 500 
CEO’ları COVID-19’un işlerine ne denli kötü zarar 
vereceğini düşünüyorlardı. Bu yıl pek çok kişi, ne kadar 
çabuk toparlandıklarına ve ABD ekonomisinin ne kadar 
sağlam göründüğüne hayretle bakıyor. Artık CEO’ların 
en büyük endişeleri; uyum ve siber güvenliğe yönelik 
tüm riskleri de beraberinde getiren, daha fazla çalışanın 
uzaktan çalışmak istediği veya buna ihtiyaç duyduğu, 
dönüşen bir iş yeri kültürüyle boğuşmak. 

Fortune 500 listesindeki şirketlerden en çok hangisine 
yatırım yapacakları sorulduğunda CEO'lar Amazon'u 
seçti...
When asked which company on the Fortune 50 0 they 
would most likely invest in, CEOs picked Amazon ...

KAZANÇ vs SAYGI

Zurich North America Insurance 
tarafından sorulan bir soruda, 
CEO'lardan şu anda kendilerini en çok 
ilgilendiren riskleri sıralamaları istendi.
In a question provided by Zurich 
North America Insurance, CEOs 
were asked to rank the risks that 
currently concern them most.

RİSK DİJİTAL / THE RISK IS DIGITAL
66%
SİBER GÜVENLİK RİSKLERİ
CYBERSECURITY RISKS

19%
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI RİSKLER
CLIMATE CHANGE–RELATED RISKS

17%
SİYASİ 
İSTİKRARSIZLIK 
VE EŞİTSİZLİK
POLITICAL 
INSTABILITY 
AND 
INEQUALITY

Fortune 500 CEO'ları, 2021'in hem gelirler hem de karlar açısından pandemi sırasında tahmin ettiklerinden daha iyi bir yıl olduğunu 
söylüyor. Ama verdikleri yanıtlar, şirketlerinin nasıl (ve nerede) çalıştığının büyük ölçüde değiştiğini de gösteriyor.
CEOs of the Fortune 500 say 2021 is turning out to be a better year, in terms of both revenues and profits, than they would have 
predicted during the pandemic. But their answers also suggest that how (and where) their companies work has profoundly changed.

PANDEMİDEN GERİ DÖNÜŞ / COMING BACK FROM THE PANDEMIC

CEO'LARA GÖRE 2021 YILINDA GELİRLER

DAHA KÜÇÜK YER ARAYIŞI AŞI ŞARTLARI UZAKTAN ÇALIŞMA MİKTARI
SEEKING SMALLER SPACES VACCINATION REQUIREMENTS THE RIGHT AMOUNT OF REMOTE

53%
BEKLENENDEN DAHA İYİ
STRONGER THAN EXPECTED

31%
BEKLENDİĞİ GİBİ
AS EXPECTED

17%
BEKLENENDEN DAHA AZ
WEAKER THAN EXPECTED

51%
BEKLENENDEN DAHA İYİ
STRONGER THAN EXPECTED

34%
BEKLENDİĞİ GİBİ
AS EXPECTED

14%
BEKLENENDEN DAHA AZ
WEAKER THAN EXPECTED

PROFITS IN 2021 SO FAR
REVENUES IN 2021 SO FAR, ACCORDING TO CEOs PROFITS IN 2021 SO FAR

7%
ESKİSİNDEN DAHA 
FAZLA OFİS ALANINA 
İHTİYAÇ DUYACAK
WILL NEED MORE 
OFFICE SPACE THAN 
IN THE PAST

HAFTANIN 4 GÜNÜ UZAKTAN ÇALIŞMAK EN İDEAL 
WORKING 4 DAYS A WEEK REMOTELY IS BEST

HAFTANIN 2–3 GÜNÜ EN İDEAL
2–3 DAYS A WEEK IS BEST

1 YA DA DAHA AZ GÜN EN İDEAL 
1 DAY OR LESS REMOTE IS BEST

10%
ÇALIŞANLARA AŞILI OLMA 
ŞARTI KOYACAK
WILL REQUIRE VACCINATIONS 
FOR WORKERS

19%
ESKİSİ KADAR ALANA 
İHTİYAÇ DUYACAK
WILL NEED THE 
SAME AMOUNT 
OF SPACE

74%
DAHA AZ 

ALANA İHTİYAÇ 
DUYACAKWILL 

NEED LESS 
SPACE

59%
ŞART KOYMAYACAK 
WILL NOT
31%
KARARSIZ / ARE UNDECIDED

3%

53%

39%

CEO'lar ezici bir çoğunlukla ABD'yi gelecek yıl için en iyi yatırım 
fırsatlarına sahip ülke olarak görüyor. Buna ek olarak, birçok CEO, 
siyasi ve itibar kaybetme riskleri ile ilgili endişeler de dahil olmak 
üzere çeşitli nedenlerle Çin pazarıyla ilişkilerini azalttıklarını söyledi.
The CEOs overwhelmingly see the U.S. as having the best 
investment opportunities for the next year. In addition, many 
CEOs said they are reducing their exposure to the Chinese market 
for various reasons, including concerns about political and 
reputational risk.

EN İYİ PAZAR
RETURNS VERSUS RESPECTTHE MARKET TO BE IN

BEST INVESTMENT OPPORTUNITIES IN THE NEXT YEAR
GELECEK YILIN EN İYİ YATIRIM FIRSATLARI

83%
ABD’Yİ 1 NUMARALI FIRSAT ÜLKESİ OLARAK GÖRÜYOR
RANK THE U.S. AS THE NO. 1 OPPORTUNITY

12%
ÇİN
CHINA

4%
DİĞER ASYA ÜLKELERİ
OTHER ASIA

1%
AVRUPA
EUROPE

17%
14% 8%

6% 6%

AMAZON MICROSOFT APPLE BERKSHIRE
HATHAWAY

TESLA

... ama en çok hangi Fortune 500 
CEO'larını beğendikleri sorulduğunda, 
başka şirketlerin liderlerine yöneldiler.

17%
JAMIE

DIMON

15%
ALBERT
BOURLA

12%
DOUG

McMILLON

12%
SATYA

NADELLA

5%
TIM COOK

JPMORGAN
CHASE

PFIZER WALMART MICROSOFT

APPLE

FRED
SMITH
FEDEX

&

FORTUNE/ZURICH NORTH AMERICA INSURANCE ANKETI 3-14 MAYIS TARIHLERINDE YAPILDI.
FORTUNE/ZURICH NORTH AMERICA INSURANCE POLL CONDUCTED MAY 3–14
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At the heart of every great 
change is a great human

At the heart of every great change is a great human. If you have ideas, 
ingenuity and a passion for making a difference, come and be a part 
of our team. Every day around the world, we work with exceptional 
people, the latest and greatest tech and leading companies across 

industries. Together we work to embrace meaningful, powerful change. 
Join us: linkedin.com/company/accenture/jobs/ 

 
 
 

Let there be change
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