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YUVARLAK MASA

Dijital İşletmeler ve Sürdürülebilirlik
BThaber tarafından gerçekleştirilen CxO Yuvarlak
Masa Toplantıları’nın bir yenisi daha 8 Haziran
günü İstanbul Sirkeci Garı’nda gerçekleştirildi.
“Dijital İşletmeler ve Sürdürülebilirlik”
başlıklı etkinlik, farklı sektörlerde yer alan
kuruluşların teknoloji liderlerine ev sahipliği
yaptı. ComPro sponsorluğunda gerçekleşen ve
moderatörlüğünü BThaber Yayın Koordinatörü
Ayhan Sevgi’nin yaptığı etkinlikte; günümüzün
en önemli gündem maddeleri arasında yer alan
sürdürülebilirlik konusu ve teknolojinin bu alana
yönelik etkileri ele alındı.
Konuşmaların ardından gerçekleştirilen
yemekteki sohbetlerde ise teknoloji liderleri fikir
alışverişinde de bulundular.

Sponsorlar

Katılımcı CxO’lar
-

Akın Börekçi - Socar Türkiye BT Altyapı ve Servis Yönetimi Grup
Koordinatörü
Alphan Kimyonok - Setur IT Direktörü
Deniz Tosun - HepsiJet CTO’su
Fırat Doğan - Intertech Mobil ve Dijital Kanallar Genel Müdür
Yardımcısı
Gürkan Taşkıran - Kiğılı CIO’su
Hakan Cem Topal - Flokser Dijital Dönüşüm Müdürü
Hakan Yıldız - ComPro Genel Müdür Yardımcısı
Harun Aksöz - Gözalan Grup CIO’su
Mehmet Bütün - Vakıf Katılım Bankası CIO’su
Meltem Ülbay - IBM Çözüm Ortakları Ekosistemi Ülke Müdürü
Mine İzmirli - Deloitte Türkiye Sürdürülebilirlik Hizmetleri Kıdemli
Müdürü
Mustafa Bezeklioğlu - Türkiye Finans Katılım Bankası CIO’su
Mustafa Ulus - Fibabanka Ar-Ge ve İnovasyon Ofisi Müdürü
Özgür Genç - Arkem Grup Teknoloji Grup Müdürü
Seda Kaşhan - eBebek IT Direktörü
Serkan Durukan - Dedeman Şirketler Grubu CIO’su
Zeynep Altuntaş - Konuk Konuşmacı, Yönetim Danışmanı.
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“ Her şey insan için
y aklaşımı ile
hareket ediyor uz”
Mustafa Bezeklioğlu
Türkiye Finans Katılım Bankası CIO’su
“Aslında sürdürülebilirliğin evrensel olarak
kabul edilmiş tek bir tanımı yok ancak Birleşmiş
Milletlerin yaptığı tanım kısa ve öz bir şekilde ifade
ediyor : “Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını
karşılama yeteneğinden ödün vermeden
bugünün ihtiyaçlarını karşılamak”. Bu anlamda
sürdürülebilirlik, sadece ekolojik dengenin
değil kalıcı refahı tesis etmek için ekonomik ve
toplumsal boyutların da bir arada düşünülmesi
gerektiğini kabul eden bütünsel bir yaklaşımı
içeriyor. Bu anlamda konunun 3 temel boyutu
var. Çevreyi Koruma, Ekonomik Kalkınma, Sosyal
Gelişim.
Biz de kurum olarak insanlığın geleceği için
sürdürülebilirliği çok önemsiyor ve bu konudaki
girişim ve çalışmaları destekliyoruz. Çevre
konusunda karbon ayak izini azaltmak, kaynakların
sürdürülebilir kullanımını sağlamak, atık yönetimi,
enerji ve su tasarrufu, geri dönüşüm gibi adımlarla
katkı sağlamaya çalışıyoruz. Üretim sektörü kadar
olmasa da biz de bazı kaynakları tüketiyoruz. En
çok tükettiğimiz kaynaklar da veri merkezlerimiz
ve teknolojik altyapımız için kullandığımız enerji
ve cihazlar. Dünya genelinde 7.500’ün üzerinde
veri merkezinde yılda 5.8 milyon yeni sunucu
kuruluyor ve 3 ila 5 yıl arasında da yenileniyor. Bir

veri merkezi ortalama 25.000 evin tükettiği enerjiyi
tüketiyor. Veri merkezlerinde verimliliğin en önemli
metriği olan PUE (power usage effectiveness)
değerlerini düşürmek için sanallaştırma oranlarının
arttırılması ve kaynakların paylaşımla daha etkin
kullanılması, soğutma ve kayıp gibi CPU kullanımı
dışında harcanan enerjinin en aza indirilmesi
çok önemli. Biz de veri merkezimizi tüm bunları
gözeterek kurguladık ve işletiyoruz. Burası
ülkemizin TIERIII tasarım ve işletim sertifikalı ilk
veri merkezi. Uyguladığımız akıllı sistemlerle ciddi
bir enerji tasarrufu sağlıyoruz. Veri merkezimizin
çatısını güneş panelleri ile donatarak elektrik
enerjisi üretip, enerji ihtiyacımızın bir kısmını
buradan sağlayacak bir girişim başlatıyoruz.
Ayrıca LEED yeşil bina sertifikasyonuna sahip olan
binamızda da önemli enerji tasarrufu sağlayan
uygulamalarımız var.
İkinci boyut olan ekonomik kalkınmayı
destekleyecek girişimlerimiz de var. Yaptığımız
otomasyon ve dijitalleşme atılımlarıyla bir yandan
mükemmel müşteri deneyimini hedeflerken bir
yandan da ciddi bir kağıt tasarrufu ile çevreye katkı
sağlıyoruz. Hem kendi Ar-Ge merkezimizde hem de
inovasyon ve Ar-Ge nitelikli projelere yeşil enerjiye,
yenilenebilir enerji projelerine finansman sağlıyor,

farkındalık çalışmalarını destekliyoruz. Dünyanın
sürdürülebilirlik konusunda gerçekleştireceği tüm
çalışmalar ve yatırımlar için ciddi bir finansman
kaynağına ihtiyaç var. Bu da bankaların iş
amaçlarını, iş süreçlerini yeniden tanımlamasına
neden oluyor ve bankalar, finans kuruluşları bu
dönüşüm sürecinde kilit bir rol üstleniyor.
Üçüncü boyut da hepimizi ilgilendiren sosyal boyut
demiştim. Bu konuda da sosyal adalet, çeşitlilik,
fırsat eşitliği, kapsayıcılık, eğitim, sağlık, toplum
bilinci gibi hayatın her alanında sosyal sorumluluk
ve farkındalık çalışmaları yapıyor ve destekliyoruz.
Bizim için sürdürülebilirliğin en temel
kriterlerinden biri çeşitlilik. Çeşitlilik beş kurumsal
değerimizden biri olarak, kurum kültürümüzün
merkezinde yer alıyor. Çeşitliliği zenginliğimiz
olarak kabul ediyor ve kurum içindeki çeşitliliği
artıracak aksiyonlar almaya özen gösteriyoruz.
Ekosistemin canlı ya da cansız tüm parçaları
tartışmasız bir şekilde birbirine bağlı ve etkileşim
içinde. Zincirin bir halkasındaki bozulma tüm
sistemi etkiliyor. Bu dünya sadece bizim değil,
aynı zamanda gelecek nesillerin. Bu konudaki
farkındalık seviyesini artırmak üzere tüm birey
ve kurumların seferber olması gerektiğini
düşünüyorum.”

“ Güneş ener jisi
önceliğimiz”
Özgür Genç
Arkem Grup Teknoloji Grup Müdürü
“Sürdürülebilirlik ve çevre konusunda çok
hassasız. Grup şirketlerimizden Altıntel Liman
tesislerimiz, petrokimyasallar depoluyor Dilovası
bölgesinde. Burası Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı tarafından Yeşil Liman
ödülüyle ödüllendirilmişti. Yönetim Kurulu
Başkanımız bu konuda çok hassas. Yine burada
yapılacak olan büyük projelerde de Avrupa
İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) finansal

destek aldık. Yeni yapılacak projeler buradaki
tank silolarının büyütülmesi aşamasında.
Onların çevreye duyarlı ve sürdürülebilirlik
hassasiyeti var. Bu projeleri onaylamadan bu
katkıları alamıyorsunuz ve bu kredileri başarıyla
almış bulunuyoruz. BT olarak liman tesisimizin
bulunduğu yerde güneş enerjisinden yararlanmak
istedik. Bununla ilgili birkaç çalışma da yaptık.
Hatta alınan yardım neticesinde bir kısmını

kullanmak istedik. Henüz oradaki projemiz
netleşmedi. BT tarafındaki konsolidasyonla
birlikte enerji sarfiyatımızı minimuma indirmek
istiyoruz. Fiziksel sunucu sayımızı azaltıp, hem
soğutma giderleri hem enerji sarfiyatını düşürme
trendindeyiz. Ama en önemli konu güneş
enerjisi bizim tarafımızda grup içerisinde. Liman
tesisimizde bunu başarırsak, diğer şirketlerimizde
de uygulamaya başlayacağız.”
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“ Ekosistem
mantığı içinde
düşünmek gerek”
Deniz Tosun
HepsiJet CTO’su
“İş modelimizle sürdürülebilirliği destekliyoruz.
Çünkü bizim taşımacılarımız kendi şirketlerini
kuran, kendi araçlarını kullanan kişiler. Bu
araçlar, klasik kargo sektörüne göre çok daha
küçük. Böyle olduğu için de daha verimli
enerji tüketimi oluyor. Kendi yakıt masraflarını
kendileri karşıladıkları için kendi işlerinde de
daha verimli kullanıyorlar. Klasik araç filomuzu
elektrikli araçlara dönüştürmek hedeflerden bir
tanesi. Verimlilik, sürdürülebilirliği getiriyor.
Şu anda kendi etiketimizi müşterimize
entegrasyon üzerinden yazdırıyoruz. Böylece
iki etiket birden yazdırılmıyor. Açık kaynak
kodlu yazılımları kullanmak, büyük üreticilerin

ürünlerini kullanmaktan çok daha iyi. Dolaylı bir
katkı sağlıyor sürdürülebilirlik anlamında. Şirket
olarak kendimiz teknoloji tarafında daha verimli
uygulamalar yazabiliriz. Bunun bir kısmını
da bir ekosistem mantığı içinde düşünmek
lazım. Çünkü siz sürdürülebilir şirketlerle
çalışmıyorsanız, o şirketleri desteklemezsiniz.
Maliyet odaklı bile düşünseniz, bu konuda titiz
olan şirketlerle çalışmak bence genel olarak
sürdürülebilirlik ekosistemini büyütecektir. Biz
bir şirketle çalışacağımız zaman bu tür konularla
dikkat edenlerle çalışmaya özen gösteriyoruz.
Günün sonunda şirketler geliştikçe, siz oralara
kaynak aktardıkça ekosistem büyüyor. Sadece

kâr odaklı şirketlerle çalışırsanız, bu sizin
avantajınıza bile olsa günün sonunda ülke
için zarar veriyor. Özellikle Avrupa Birliği (AB)
projelerinde çok değerli paydaşlar var. Bir
anlamda vizyonu yukarıda tutmak için de
bu taraftaki işbirlikleri önemli ve belediyeler
bu konuda çok istekli. Kadıköy Belediyesi bu
konuda gayet iyi. Biz ne kadar bir şeyi doğru
bilirsek bilelim, daha iyi bilen, bu işe kafayı
yormuş insanlar var. Sayıyı artırmak lazım ve
bu işi yüzde 5-10 gerçekten layıkıyla yapıyor.
Bunları yüzde 50-60’lara çıkarmak gerekiyor.
O yüzden tek başınıza eforun kıymeti yok diye
düşünüyorum.”

“ Bulut bilişim
sürdür ülebilir lik
konusunda yardımcı
oldu”
Harun Aksöz
Gözalan Grup CIO’su
Ülkemizde Outdoor Perakende kategorisinde
hizmet veren Gözalan Group bünyesinde Bilgi
Teknolojilerinden sorumluyum. Kısaca Gözalan
Group; global anlamda Columbia, Sorel, Moutain
Hardwear, markaları, kendi markası (TheMooseBay)
ile outdoor tekstil ve ayakkabılardan aksesuar ve
kamp ekipmanlarına kadar geniş ürün yelpazesi ile
birçok satış kanallarından hizmet vermekte.
Bilişim teknolojileri olarak sürdürülebilirlik
konusuna çok önem veriyoruz. Bu kapsamdaki
en önemli gider kalemlerimiz sistemsel güvenlik,
enerji ve soğutma maliyetlerimiz idi. Bu
maliyetlerimizin düşürülmesi sistemsel hızlı ve
kolay genişleme ve paralelinde performans artışı
için buluta (cloud) yapısına geçişi planlayıp, yapılan
fizibilite çalışmalarının sonucu olarak buluta
geçiş projemizi başlatmış olduk. Bu kapsamda

departman olarak sürdürülebilirlik konusunda
ciddi bir adım attık.
Bir diğer önem verdiğiniz konu kâğıt sarfiyatımız.
Mümkün olduğu kadarıyla çıktıyı en az şekilde
alabilinmesi için yeni teknolojik çözümleri
kullanmak ve çıktı veren cihazları imkanlar
dahilinde yenilenerek karbon salınımı azaltmaya
çalışıyoruz. Dijital dönüşüm projelerimiz dahilinde
dijital onay ve bilgilendirme süreçlerimizde
bulunmakta
Perakende tarafında müşterimizin bizden talep
ettiği yahut yasal zorunluluklar kapsamındaki
matbu belgeleri “e-İrsaliye, e-Fatura” çözüm ailesi
dahilinde sunmaya, satış sonrasındaki süreçleri
SMS ve Mail gibi bilgilendirme kanalları ile
güçlendirmekteyiz.
Kurum olarak outdoor ve spor ürünleri sattığımız

için doğayı çok seviyoruz. İnsan olarak oksijen
bizin yaşam kaynağımız. Karbon salımını azaltmak
niyetiyle küçükte olsa birçok yönetici arkadaşımızın
araçları hybrid model. Ülkemizde maalesef geçen
yıl hiç hatırlamak istemediğimiz orman yangınları
oldu. Yanan yerlere küçükte olsa destek olmak için
kurumsal ve bireysel anlamda elimizden geldiğince
yardımcı olduk.
Kurum olarak insanların doğaya gitmesini
teşvik etmek istedik. Doğada yaşamanın çok zor
olmadığını, workshop’larla, ürün gamını çeşitliliği
sunarak doğal yaşamın bir parçası olmamız
gerekmekte.
Sürdürülebilirlik, tüm insanlığın geleceği demek.
Bize neyi emanet ettiler ise bizde aynı şekilde
geleceklere emanet etmemiz insanı, vicdanı
borcumuz.
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“ Ver imlilik ,
bir bütünün
sonucu”
Mehmet Bütün
Vakıf Katılım Bankası CIO’su
“Disiplin buradaki esas başlık bence. Bunun gerçek
anlamda regüle edilmesi çok kritik. Uluslararası
kuruluşlar var, ama lokalde de bu anlamda devlet
otoritelerinin el atması gereken bir konu. Çünkü
irili ufaklı herkesin sorumluluğu farklı. Sektörel
bazda farklı sorumluluk alanlarının olduğunu
düşünüyorum, dolayısıyla yükümlülükleri
netleştirebilmek önemli.. Örneğin elektronik
tüketim malzemesi ile ilgili bir sektörse, bunun
geri dönüşümü, atık yönetimi gibi çok çeşitli,
bağımlı konular var. Vakıf Katılım olarak varlık
misyonumuz, ticari karlarımızı toplum yararına
konularda değerlendirmektir. Restorasyon
ve vakıflarla ilgili tamamen vakıf eserlerinin

yaşatılması, öğrenci bursları gibi toplumsal
faydalar sağlamaya çalışıyoruz. Özetle geçmişten
geleceğe bir köprü olmaya, bunu sürdürmeye
devam ediyoruz.
Özellikle son zamanlarda sürdürülebilirlikle ilgili
ifadelerin sık kullanılmasına karşın etkisinin
tartışılır olduğunu gözlemliyorum. Pazarlama
ve reklam aktivitesi olarak görmemek gerekir.
Mesela “bugün sen ne yaptın sürdürülebilirlik
için…’ diye konunun gelişmemesi gerektiğini
düşünüyorum, zira yeterli olmayacağı
kanaatindeyim. Çok sayıda başlık olmasına
rağmen izdüşümlerini reel dünyada aynı karşılığı

bulmadığı bir gerçek. Konuya “50 yıl sonra bu
oksijeni hala aynı anda alabilecek miyim, bu
suyu bu temizlikte içebilecek miyim?’ soruları
ile konuya yaklaşılması lazım. Zamanla gerçek
aksiyonların artmasını umuyor ve bekliyorum
ama bugün kumda oynuyoruz gibi düşünüyorum
açıkçası. Kumda oynamayı da tamamen verimlilik
ile açıklarım. Verimlilik konusunda problemleri
olan kurumlar, ülkeler; sürdürülebilirlikte ne
kadar başarılı olurlar emin değilim. Bu yüzden
özellikle teknoloji organizasyonu olarak
kapımızın önünü temiz tutmaya, yaptığımız tüm
operasyonlardan hazırladığımız bütçelere kadar
verimliliği merkeze koymaya çalışıyoruz.”

“ Hedef ;
sistem odasız
oteller y apmak”
Serkan Durukan
Dedeman Şirketler Grubu CIO’su
“Sürdürülebilirlik oldukça geniş, Dedeman için
son derece önemli bir konu. Hiç kuşkusuz bu
iş bireyden başlıyor; sonrasında da kurumun
içerisinde yaygınlaşıyor. Bizim kurumumuzun
kültürü içerisinde sürdürülebilirlik ana
başlık olarak geçiyor ve yönetim tarafından
da önemseniyor. Ben IT Direktörü olarak
Dedeman Sürdürülebilirlik Komitesi’nin
içerisinde yer alıyorum. Bu alanda
yoğunlaştığımız konuların içinde sertifikasyon
geniş bir yer tutuyor. Otellerimizden Sıfır Atık
Sertifikası ya da Çevreye Duyarlı Konaklama
Tesisi Sertifikası, Yenilenebilir Enerji Sertifikası
almalarını istiyoruz. Onlar da bunlara
uygun şekilde hareket ediyorlar. Mevcut
otellerimizden beklentimiz bu yönlü iken yeni
açtığımız otellerde de binaların “ Yeşil Bina”
olmasına, yağmur suyu depolama ve güneş
enerjisi sisteminin olmasına önem
veriyoruz.

Tedarik zincirinde sorumlu ve sürdürülebilir
kaynak ilkesini benimseyen bir marka olarak
hayvan refahı alanını da çok önemsiyoruz.
Kafessiz Yumurta Sertifikasyonu alan, Türkiye’de
bu uygulamaya geçişi tamamlayan, değişimi ilk
duyuran turizm markasıyız.
Elektrikli şarj istasyonlarını tüm otellerimizde
yaygınlaştırıyoruz ki bu konuda Avrupa Birliği’nin
(AB) regülasyonu olacak. Hibrit ve normal
elektrikli araçlara geçecekler için otellerimizi de
buna uygun şekilde hazırlıyoruz.
Sürdürülebilirliğe katkı sağlamak adına yerel
üreticiyi destekliyor, bölgedeki tedarikçilerden
ürün almayı tercih ediyoruz.
Enerjinin de merkezi olarak takip edilmesi enerji
tasarrufuna ciddi fayda sağlıyor. BT olarak bulut
ortamları bizim için en büyük enerji tasarrufu

sağlayacak konular. Benim en büyük hedefim
“sistem odasız” oteller yapmak. Uzun senelerdir
bulut ortamlarını kullanıyoruz. Buna bağlı olarak
sistem odasındaki ürün sayımızı düşürdük.
Hurda atıklarımız çok fazla çıkıyor. Bir dernekle
yaptığımız anlaşma kapsamında bu atıkları
onlara bağışlıyoruz; derneğin çalıştığı bir şirket
de o atıkları ayrıştırarak bağış olarak katkıda
bulunuyor.
Uzaktan çalışma karbon ayak izinin azaltılması
noktasında son derece etkili bir çalışma biçimi.
Uzaktan çalışmaya çok sıcak bakıyoruz ki
zaten pandemi döneminde bu çalışma şeklini
deneyimledik.
Sürdürülebilir bir çevre yaklaşımıyla kâğıdın da
ortadan kalkması gerektiğini düşünüyorum.
Dijitalleşmeyi bu noktada çok önemli buluyorum.
Hepimiz bu konuda ciddi adımlar atıyoruz.”
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“ AR-GE
projeler imiz çok
kapsamlı”
Alphan Kimyonok
Setur IT Direktörü
“2000’lerin başında Koç Holding’de ilk defa
karbon emisyonlarını kendi şirketlerimiz için
ölçüp raporlamaya başlamıştık. Aslında 15 yıldır
sürdürülebilirlik üzerine çalışıyoruz ve ilk projenin
içerisinde ben de yer aldım. Bugün Türkiye’nin
çok ötesinde ilerlemiş durumdayız grup şirketleri
olarak. Tabii ki kolay olmadı. Diğer arkadaşlarımın
dediği gibi kârlılık çok önemli. Kârlılığı
sürdürülebilir kılmak için sizin sürdürülebilirliğe
önem vermeniz gerekiyor. Geçen yıl orman
yangınlarında turizm sektörü büyük zarar gördü, bir
anda satışlar durdu. Sürdürülebilirlik konusunda
bireysel veya kurumsal olarak insanların en
çok zorlandığı nokta, ben sürdürülebilirlik için
çaba sarf ediyorum, yatırım yapıyorum ama
rakiplerim kural tanımıyor, o zaman ben zarar
görüyorum düşüncesi. O noktada durup, bu
hepimizin sorumluluğu diyerek bir şekilde buradan
taviz vermeden ilerlemek gerekiyor. Zaten eğer
yeterince ilerleme kaydedemezseniz bir süre
sonra dışlanacaksınız, örneğin AB’de ihalelere

giremeyeceksiniz. Örneğin biz Norveç’te duty free
ihalesine girdik. En çok önem verdikleri konulardan
birisi sürdürülebilirlik ile ilgili yaptığınız işler. Zaten
onu geçemezseniz devamını getiremiyorsunuz
sürecin. Koç Holding’in sürdürülebilirlik konusunda
büyük hassasiyeti var. Setur olarak ‘Biz aracıyız ve
tatil satıyoruz’ diye düşünebilirdik. Ancak detaya
indiğimizde dolaylı olarak ‘herkesten fazla karbon
salınımı yaratıyor, uçak bileti, her şey dahil oteller
gibi karbon emisyonu yüksek işlerde aracılık
yaptığımızı göz önüne aldık. Bizim de çaba sarf
etmemiz gerekiyor. Örneğin; uçak tarafında ArGe ekibimizle birlikte Avrupa’dan da kabul gören
virtual interlining projesi başlattık ve “low cost
carrier” havayollarınu kullanarak en kısa yoldan
insanları bir yerden bir yere nasıl ulaştırırız diye
çalışıyoruz. Yine Avrupa birliği’ne ‘Smart travel’
diye çok daha geniş kapsamlı bir projeye, birçok
paydaşımız ile başvurduk ve kabul gördü. Akıllı
seyahati nasıl yönetiriz, insanların bu seyahatte
çevreye minimum zarar vererek ve çevreden

maksimum istifade ederek keyif almasını sağlarız
vizyonu ile Ar-Ge projeleri geliştiriyoruz. Her şey
dahil otellerle temasa geçtik. Karbon emisyonuna
özen gösteren otelleri aramalarda ön plana nasıl
getiririz, müşteride o duyarlılığı nasıl yaratırız
diye çalışıyoruz. Genç kuşakta duyarlılık çok
yüksek. Bunu daha da güçlendirmek için daha
neler yapabiliriz diye bakıyoruz. Havayollarında
bu konuda adım atan yerli herhangi bir firma yok,
ama yabancılarda, daha az yakıtla seyahat etme
yönünde optimizasyon yapan birtakım şirketler
var. Uçaklar en çok yakıtı kalkış ve inişte yaktığı
için bir saatin altındaki uçuşların kaldırılması
veya vergilendirilmesi için bir yasa tasarısı
var AB ülkelerinde. Buna benzer çalışmalarda
neler yapabiliriz Türkiye’de alternatifleri
değerlendiriyoruz. Biz bu şirketlere sahip
olmadığımız, için elimizden geldiğince bu konuları
ön plana çıkartarak, duyurarak, müşterilere bu
yönde iletişim yaparak duyarlılığı arttırmaya
çabalıyoruz.”

“ Tamamen buluta
geçtik”
Hakan Cem Topal
Flokser Dijital Dönüşüm Müdürü
“Flokser, bugün Türkiye’nin en büyük 500 sanayi
kuruluşundan biri olarak kimya sektöründe
poliüretan hammadde üreticisi ve ihracatçısıdır.
Flokser Kimya inşaat, terlik ve taban, mobilya,
otomotiv, yapıştırıcı, beyaz eşya, izolasyon
sektörlerinde poliüretan, poliüre, polyester ürünleri
ile çözümler sağlayan, Türkiye’nin önde gelen
poliüretan sistem evidir.
Bakanlık onaylı AR-GE Merkeziyle sektöründe en
fazla AR-GE ye yatırım yapan ilk 10 şirketten biridir.
Bulunduğumuz sektör gereği çeşitli regülasyonlara
tabiyiz. Ayrıca yurtdışı ile ilişkilerimizden dolayı
çeşitli sertifikasyonları tamamlayıp sürdürülebilirlik

üzerinde çalışmak zorundayız. Bilgi Teknolojileri
olarak SAP S4 HANA geçişinden sonra elimizdeki
veriyi daha fazla anlamlandırıp ileriye dönük neler
yapabiliriz onu gördük. Ayrıca tamamen bulut
bilişim altyapısına geçtik. Hem kendi bulutumuzu
kurduk hem de genel bulut kullanmaya devam
ettik. Sistem odasını kapısını kapattık, artık şirket
içinde bir tane sunucumuz bile yok. 150 civarında
sanal sunucumuz, 4 farklı bulut altyapısı üzerinde
çalışmakta.
Kağıtsız ofis otomasyonu, ERP geçişlerini zaten
tamamladık. Artık fabrikanın dijital ikizini kurulması
bizim için önemli. Bundan sonraki süreçte geleceğe

yönelik bu sistemlerin bize bilgi vermesini istiyoruz.
Genele baktığımızda zaten regülasyona tabiyiz.
Yurtdışı ile iş yaptığımız ve çevremize duyarlı
olduğumuz için çeşitli sertifikalar almak zorundayız.
Bu alanlara elimizden geldiği kadar yatırım
yapıyoruz. Hurda yönetimi, yeşil alanda sistem
odamızı kapatmamız, yenilenebilir enerjileri
kullanmaya çalışmamız bunun bir göstergesi. Ama
fert olarak hepimize ayrı ayrı görevler düşmekte.
Her kişi bunu kişisel olarak düşünmeli ki bu da
bütün şirkete ve çalışanlara yansısın, farkındalık
oluşsun. Sonuç olarak biz bu dünyayı atalarımızdan
miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldık.”
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“ WWF ile yeşil of is
dönüşümü hareketini
başlat tık”
Seda Kaşhan
eBebek IT Direktörü
“ebebek olarak yaptığımız birkaç niş projeden
bahsetmek istiyorum. ‘Gelecek bebeklerin’
stratejisi ve sloganıyla yola çıktık. ebebek ailesi
olarak bebeklerimizin geleceklerini önemsiyor
ve onlara daha iyi bir yaşam alanı bırakabilmek
adına atık oluşumunu azaltmayı hedefliyoruz.
Şu anda Bostancı mağazamızda deterjan dolum
tesisi var. Baby Me Sıvı Deterjan Dolum Projesi ile
'Baby Me Sıvı Deterjan' ambalajlarını daha verimli
kullanabilmek ve atık oluşumunu azaltmak
hedefiyle ambalajın birden fazla kez kullanılması
amaçlıyoruz.

Şu anda üzerinde çalıştığımız başka bir
proje daha var. Bostancı mağazamızda
pilotunu yapacağımız, bu projede de
ebebek mağazalarında satılan ürünlerin
atık cam, plastik, teneke gibi ambalajlarını
bebeveynlerimizgetirdiklerinde, ambalaj geri
dönüşüm istasyonu sistemimiz ile ambalajın
sistemde barkodunu okutarak belli kuponlar
kazanmasını sğalıyor olacağız. Mağazalarımız da
da o kuponu TL karşılığında kullanabilecekler.
Yakın zamanda lansmanını yaptığımız WWF ile bir
işbirliğimiz var. Büyük Harfler Küçük Adımlarla

Başlar diyoruz! Farkındalık ve bilinç oluşturma
anlamında bir yıllık sözleşme imzaladık. Enerji,
su, kağıt tasarrufu, geri dönüşüm ve daha birçok
konuyu kapsayan “Yeşil Ofis Programı” ile
çevreye duyarlı bir işyeri olmayı hedefliyoruz.
Bu çalışmalarda bireysel olarak bizlerin de özel
yaşamımızda da etkili olacağını düşünüyorum.
Kendi adıma sürdürülebilirlik anlamında oğluma
da örnek olması adına ayrıştırma, elektrik
ve su tüketimi konularında bilinçlendirmeye
çalışıyorum. WWF aslında şirketteki bu
farkındalığı daha artıracak.

“ Inter-Cloud
bulut plat for mu
ile doğay a destek
oluyor uz”

Fırat Doğan
Intertech Mobil ve
Dijital Kanallar Genel Müdür Yardımcısı

“Ürünlerimiz doğayı doğrudan olumsuz etkileyecek
çevresel sorunlar yaratmıyor. Yine de çevre
boyutunu düşündüğümüzde yarattığımız etkiyi
3 başlık altında gruplamak mümkün; ilk olarak
çalışma ortamı kaynakları etkiler, Intertech ’e
baktığımda, zamanımızın büyük bölümü Leed
sertifikalı bir bina’ da geçiyor. Çevredeki dekoratif
bitkiler ek sulamaya ihtiyaç duymuyor. Yağmur
suyu değerlendiriliyor. Çalıştığınız alanlarda elektrik
tüketimi bazı sensörlerle kontrol altında…
Geliştirme ve test ortamları için doğal olarak
bilgisayarlara ve sunucu sistemlerine ihtiyacımız
var, bu daha çok plastik, metal ve hatta kısmen bazı
zararlı materyaller anlamına geliyor. Bulut bilişim
ile bu olumsuz etkilerdeki payımızı azalttığımızı
düşünüyorum. Bilindiği üzere bankacılık yoğun
denetimler ve kuralları olan bir sektör. Intertech
‘e ilk katıldığımda yaptığımız dönüşümle müşteri
verisi olmayan, finansal bilgi içermeyen ortamların
tamamını buluta taşıdık ve ciddi faydalar
sağladık. Bulut maliyetlerimizi düşürmek için
yaptığımız çalışmaların faturamıza da iyi anlamda
yansımasının eş zamanlı olarak çevreye olumlu

katkısı olduğunu söyleyebilirim. Sunucu sayılarımız
azaldı.; daha az elektrik, plastik ve daha az atık
üretiyoruz. Üretim ortamları için Türkiye’nin ilk
ve tek finansal platformu Inter-Cloud ile Türkiye
içerisinde bankacılık hizmetlerini bulut bilişim
ortamımızdan sağlayabiliyoruz.
Çevreye etkinin 2. Önemli ana başlığı geliştirdiğimiz
ürünlerle yarattığımız etkiler; benim de çalıştığım
yer dijital kanallar ve ürünler grubundaki son
dönemde geliştirdiğimiz dijital ürünler ve projelerle
yine doğada bıraktığımız ayak izlerini azalttığımız
düşünüyorum. Örneğin bütün doküman onaylarının
tamamen dijital ortamda gerçekleşmesini
sağlayabildik. Şubeye gitmiyor, kağıtlarla haşır neşir
olmuyor, kâğıt tüketmiyorsunuz.
3. ana başlık olarak ekosistemi destekleyen
şirketlerle çalışmak önemli. Operasyonel verimliliği
artırdığı için dijital müşteri kazanımı ve benzer
süreçleri destekleyen kurye şirketleri ile çalışıyoruz.
Kâğıt formları kullanmayı tercih etmeyen, ama
bunu dijital onayla kayıt alarak da sunabilecek
şirketler ile iş birliği oranlarımızı artırmaya
çalışıyoruz. Açık bankacılık konusu son dönem

de revaçta. Intertech de sağladığı bu API’ler ile
sektörde lider. Sunduğumuz API ve servisler ile
iş ortaklarımız ve diğer geliştiriciler bankacılık
ürünleri kullanılarak yapılan harcamaların karbon
ayak izlerini hesaplayabiliyorlar. Bu karbon izini
müşterilerine sunarak, ‘bu kadar bir harcama yaptın
ama bunun karbon etkisi de şu diyerek farkındalığı
artırabiliyor, karbon puanını hesaplayıp, bir hedef
puan verip, daha aşağıda olmasını yani harcama
alışkanlığını iyi yönde düzeltmeye çalışıyorlar.
Geçen hafta İtalya’da ‘Life Style Banking’ denilen
çalışma ile çevre hassasiyeti yüksek insanları
adresleyen ’bir girişim ile tanışma şansı buldum.
Yaptıkları işin içerisinde çok fazla detay var; yeniden
kullanılmış kağıtlar, dönüştürülmüş bileşenler
gibi… En radikali kredi kartını tahtadan ve yeniden
kullanılabilir malzemeden üretmişler. İçerisinde
çip var, ama plastik bölümlerin büyük kısmı geri
dönüştürülmüş kâğıt. Plastik kart üretmek çok
ucuz, kırılmıyor, uzun süre dayanıyor bu avantajlara
rağmen işin kârlılık tarafını hiç düşünmemişler
açıkçası. Umarım bir gün biz de böyle bir proje ve
hatta daha fazlasını yapabiliriz.”
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“ Sürdür ülebilir lik
için AR-GE ve
inov asyona önem
ver iyor uz”

Mustafa Ulus
Fibabanka Ar-Ge ve İnovasyon Ofisi Müdürü

“Fibabanka olarak faaliyetlerimizin çevreye olan
etkileri konusunda yüksek hassasiyete sahibiz. İş
süreçlerimizin sürdürülebilirlik politikalarımızla
tam uyumlu olarak çalışmasının yanı sıra, BT
ve Veri Yönetimi Ofisi organizasyonlarımız kalıcı
olarak uzaktan çalışma düzenine geçti. Bu bile
sürdürülebilirlik açısından başlı başına önemli bir
karar. Çevre faktörünün yanı sıra işin bir de sosyal
sorumluluk bacağı var. Eğitim başta olmak üzere
toplumsal fayda gözeten alanlarda yatırımlar
yapıyoruz. Gönüllü çalışanlarımızın görev aldığı
Fibabanka Kadın Çalışma Grubu (SheBa) ve İşimiz
Eşitlik Elçileri oluşumlarımız aktif olarak çalışmalar
yürütüyor..
Endüstri 4.0 dönüşümü ile birlikte insan gücü
yerini makinelere ve yazılımlara bırakmaya başladı.
BT’ciler olarak da sürdürülebilirliğe ‘verimlilik’
noktasında önemli katkılar sağlıyoruz. Bu anlamda

daha verimli bir BT altyapısına nasıl sahip oluruz
diye çalışmalar yürüttük ve üç yıldan uzun süredir
büyük bir dijital dönüşüm programının içindeyiz.
Dönüşüme veri tarafında başladık ve bu bizim için
çok önemli bir değer. Veriyi karar mekanizmalarımız
içerisinde daha yoğun kullanabilmek için önemli
yatırımlar yaptık. Bunu takiben süreçlerimizi,
yazılım ve donanım altyapılarımızı dönüştürmeye
başladık; şu anda aktif olarak bu konu üzerinde
çalışıyoruz. Dönüşüm sürecinin altında yatan
temel motivasyon ise hem stratejilerimizle
uyumlu bir büyüme gerçekleştirmek hem de
politikalarımıza sadık kalarak sürdürülebilirliği
sağlamak. Fibabanka’nın stratejilerinin yoğunlaştığı
nokta ekosistem bankacılığı ve iş birlikleri. Açık
bankacılık süreçlerini yakından benimseyerek
yalnızca kendimiz büyümekle kalmayıp birlikte
çalıştığımız iş ortaklarını da büyütüyoruz.

Şube sayımız az görünse de, müşteri sayımız
şube sayımıza oranla yüksek, bunun temel
nedenlerinden biri de ekosistem bankacılığı
tarafındaki başarımız. Bu süreçte az kaynakla
daha fazla müşteriye ulaşabilmek adına verimlilik
konusu yüksek önem taşıyor. Bunu yaparken
bizimle aynı prensipleri benimseyen iş ortakları ile
çalışmaya da özen gösteriyoruz. BT altyapısındaki
büyümemizi, Ar-Ge Merkezi bacağımız ve
kurum içi inovasyon süreçerimiz kapsamında
yürüttüğümüz sosyal sorumluluk bilincine sahip
çalışmalarla destekliyoruz. Bunlar yalnızca içerideki
süreçlerimizi daha verimli hale getirme amacı
taşımıyor, aynı zamanda ülkemiz ve bankacılık
sektörü için yüksek katma değere sahip işler.
Ar-Ge ve inovasyon süreçlerimizi entegre halde
çalıştırarak sürdürülebilir bir büyüme alt yapısı
sağlamaya devam edeceğiz.”

“ Daha az kay nakla
ver imlilik”
Gürkan Taşkıran
Kiğılı CIO’su
“Kiğılı olarak biz aktif bir üretim şirketi değiliz,
ancak artık üretim sahamız daha geniş, çok sayıda
üretim noktasında ürünlerimizi ürettiriyoruz. Bu
noktada sürdürülebilirlik misyonumuz kapsamında
üretim yaptırdığımız noktalarda yalnızca ürün
kalitesini değil, enerji verimliliğine çok dikkat
ediyoruz çünkü enerji sürdürülebilir bir dünyanın
en önemli maddelerinden biri.
Bunun yanı sıra çocuk işçi çalıştırılmaması, iş
sağlığı güvenliği kurallarına dikkat edilmesi gibi
konulara üretim yaptırdığımız yerlerde çok dikkat
ediyoruz.
Kurum olarak yeni bir yönetim değişikliği oldu.
Erkek giyim firması olarak artık bir Kadın CEO
Sahibiz, bunun izdüşümü olarak özellikle son
yıllarda “eşitlik” mottomuz kapsamında kadın –

erkek eşitliği konularında da son derece duyarlı ve
sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer alıyoruz.
Sürdürülebilirliği bir başka kavram olan ‘verimlilik’
ile eşleştirmek lazım. IT olarak en önemli işimiz
sürdürülebilirliğe katkımız olması ve şirketi verimli
hale getirmek. Çünkü bu verimlilik bize çok şey
katar, yapacağımız projeler ile çalışanlarımıza daha
verimli zaman ve efor yönetimi sağlar, daha az ürün
kullanmalarına, daha az enerji bağımlılığına neden
olabilir.
Biz biraz buraya odaklandık IT olarak. 4 yıl önce
sistem odamızı kapattık tamamen. Yaptığımız
analizler sonucunda yıl içerisinde en yüksek
kapasiteye ihtiyacımız olan özel zamanlarımıza
göre kaynak planlaması yapmamız gerekecekti,
bunlar yılda toplasanız 10 günü geçmeyecektir

yılın kalan yaklaşık 340 gününde ise bu kaynaklar
atıl olarak bekleyecek, enerji tüketimi, lisans
harcamaları, bakım giderleri en yüksek kapasitiye
göre yapılacaktı. Ancak yaptığımız proje ile
artık esnek kaynak kullanımı ve verimli kaynak
kullanımı sağlayabiliyoruz, buradan kalan bütçe ve
zamanlarımızı ise kurumumuza ve iç müşterimize
daha verimli projeler üretmek için kullanabiliyoruz.
Kurumlar para kazanmalı, her yıl kârlarının ve
cirolarının üzerine koymalı. Yatayda durabilen
bir şirket, aşağıya doğru gidiyordur. Bizim IT
ve dijital ekosistem olarak, şirketlerin büyüme
trendinde ‘daha az kaynakla nasıl daha verimli hale
getirebiliriz’ hedefine odaklanmamız gerektiğini
düşünüyorum. Biz de ekip olarak ve departman
olarak buna odaklanmaya çalışıyoruz.”
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“ Satın almalar
ve uygulamalar,
sürdür ülebilir lik
por t föy ünü
zenginleştir iyor ”
Hakan Yıldız
ComPro Genel Müdür Yardımcısı
“Hepimizin gördüğü ve yakından yaşadığı gibi son
yıllarda çok büyük felaketler yaşadık ve yaşamaya
da devam ediyoruz, gerek Türkiye’de gerek
dünyada. Bunların hepsi de ortaya çıkan karbon
salınımı ve bunun getirdiği iklim değişiklikleri ve
olumsuzluklarla gerçekleşiyor. Büyük kurumlar
uzun bir süredir sürdürülebilirlik çalışmalarını
başlatmış ve kendi tedarik zincirlerini bu
çalışmaları yapan şirketlerle oluşturmaya
başlamış. Hatta yatırım şirketleri de yönlerini
sürdürülebilirlik konusunda çalışmaları olan
şirketlere doğru kaydırmış bulunmakta. IBM
özellikle sürdürülebilirlik konusunda son 1015 senedir çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Hem
bu konuda sorumluluk sahibi bir kurum olarak
sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor hem de ürettiği
yeni ve önemli teknolojilerle kullandığımız
ürünlerin çevreye olan etkisini önemli ölçüde
azaltıyor. Bunların birçoğuyla da ödül almış
durumda. İçerisinde sizlerin de sürdürülebilirlik
çalışmalarınızda kullanabileceğiniz değerli
teknolojiler var. Bir kısmı yazılımsal, bir kısmı
donanımsal, bir kısmı bulut teknolojilerinden
sağlanan çok geniş ve birçoğu da burada ele
alınamayacak, farklı oturumlarda ele alınmayı
gerektiren derinlikte bir ürün yelpazesine sahip.
Tedarik zinciri optimizasyonu olsun, operasyon
optimizasyonu olsun, hava şartlarının işle
entegrasyonu olsun buralarda IBM’in farklı değer
katan ürünleri var. Yapılan yeni bir satın alma
ile bu portföye yakın zamanda sürdürülebilirlik
peformans yönetimi ürünü olan Envizi katıldı.
Sürdürülebilirlik stratejisi ile ilgili olan bir
şirketin kendi karnesini görmesini ve raporlarını
paydaşları ile paylaşabilmesini sağlayan bir
çözüm bu. Bu da kurumlara bu alanda önemli
fayda sağlayacak bir çözüm. Çünkü görüştüğüm
şirketlerin birçoğunda hala Excel ya da birtakım
farklı araçlar bir araya getirilerek bu çalışmalar
yapılıyor. O raporları üretmek gerçekten kolay
değil. Bu satın alma ile beraber daha kolay ve hızlı
üretmek ve durumu anlık olarak görmek mümkün
olacak.
Bulut kullanımı gelişiyor
BT olarak sürdürülebilirliğe ne katkı sağlayabiliriz,
biraz ondan bahsedeceğim. Enerji tüketimi
buradaki en önemli konu ve karbon salınımının
da en büyük sebebi. Bunun da temelinde veri

merkezleri yatıyor. Arada konuşmalar içerisinde
hatırı sayılır sayıda bulut kullanımı olduğunu
duydum. Türkiye’ye baktığımda bulut, regülatif
sebeplerden dolayı pek kullanılmıyor gibi bir
algımız var. Ama burada fazlaca bulut kullanımı
olduğunu gördüm. Bu çok güzel bir şey. Çünkü
bulut veya paylaşımlı bir veri merkezi kullanmak
enerji tüketimini aşağı çekip, karbon salınımını da
aşağıya çekecek avantajlar sağlıyor. Ama büyük
şirketler, bankalarımız, telko operatörlerinin
birçoğu çok büyük veri merkezlerine sahip.
Genelde bizde IT’de bir alışkanlık var. Planlar
3-5 yıllık yapılıyor, ilk günden 3-4 kat daha fazla
kaynak alınıyor, bu alınan kaynaklar da hiçbir
zaman kapalı durmuyor. Hepsi açık bir şekilde
sistem odalarında çalışıyor. Çok ciddi enerji
tüketiyor bunlar. Bizim yapmamız gereken ise bir
uygulamanın sağlaması gereken performanstan
ödün vermeden, ihtiyaç duyduğu kaynağı ihtiyaç
duyduğu anda ona vermek olmalı. Ne az, ne
de çok. Zamanında ve yeterli miktarda. Bunun
için de bütün uygulamaları akıllı bir şekilde
izlemek, bütün verileri toplamak ve bunları arka
tarafta bir yapay zeka ile işleyip hızlı kararlar
verip, bu kararları otomatik olarak aldırabilmek
lazım. Böylece sistemlerin kullanım oranlarını
yukarı çekip ilave sunucu ve donanım kaynağı
kullanımının önüne geçmek mümkün olabilir.
Kaynaklar boşa harcanmasın! İhtiyaç kadar
kullanılsın. Ne az, ne de çok!
IBM bu alanda önemli teknolojilere sahip. Gerek
ürettiği gerek satın aldığı yazılımlarla hep AI
portföyünü geliştirmeye çalışıyor. AI portföyü
içerisine geçen sene Turbonomic yazılımı eklendi.
Bu yazılım, uygulama performans uygulamaları
ile entegre çalışan ve uygulamayı baz alarak,
aşağıya doğru bütün altyapı ile bağlantılı bir
şekilde tüm yapıyı izleyen bir yazılım. Bu;
tanımladığınız performans metriklerine göre
ortamı izleyip kararlar alma, ve istenirse bu
kararları otomatik uygulama yeteneğine sahip.
Böyle bir yazılımın veri merkezine girmesiyle, veri
merkezi içerisindeki kaynakların verimli bir şekilde
kullanılması, kullanılmayan kaynakların kapalı
duruma getirilmesi ve böylece enerji tüketiminin
azaltılması ve dolayısıyla karbon salınımının
azaltması mümkün oluyor.
Bir taraftan da şöyle ters bir bakış açısı var:

Veri merkezinde bir birim enerji tüketiyorsak,
bunun enerji üretim tarafında 3 birim olarak
üretilmesi gerekiyor. Çünkü hem üretilirken
hem de iletilirken önemli kayıplar oluyor. Biz
veri merkezlerimizde bir birimlik enerji tasarrufu
sağladığımızda, aslında üç birimlik enerji tasarrufu
sağlıyor olacağız ve sürdürülebilirlik anlamında
katkımız çok daha yüksek olacak. O yüzden bu
tarz optimizasyon ürünlerini ve bunları otomatik
olarak gerçekleştiren, gerçekten ihtiyaca göre
gerçekleştiren ürünleri veri merkezlerine koymak
lazım ve üzerinde yapay zeka barındırması önemli.
Çünkü benzer birçok teknoloji, birçok ürün var.
Bu ürünler ise genel olarak manuel çalışıyor,
manuel tanımlamalar yapılması gerekiyor. Bu da
önemli bir efor. Halbuki içinde bulunan o yapay
zeka ile kararları çabuk şekilde almayı ve hatta
uygulamayı sağlıyor.
Uygulamaların modernize edilerek mikroservis
ve konteynır mimariye dönüştürülmesi özellikle
buluta transfer olan müşterilerimiz ve şirketler
için çok etkili. Bu mimari ve bulut ortamlarının
sağladığı imkanlarla uygulamaların ihtiyaca
cevap verecek şekilde gerektiğinde büyümesi ve
küçülmesi çok kolay bir şekilde sağlanabiliyor ve
bu da tüketilen enerji miktarını önemli ölçüde
azaltıyor.
IBM’in bir başka önemli teknolojisi özellikle
enerji tüketimi anlamında fayda sağlayan,
kurumsal sunucu ailesi içerisinde yer alan
LinuxONE sunucusu. Bu sunucu, dönüşümü
de adresleyen Linux tabanlı açık kaynak kodlu
uygulamaları çalıştırmak üzere planlanmış,
çok yüksek performanslı makineler. Ama en
önemlisi, çok düşük enerjiyle çalışıyorlar, sistem
odalarında daha az yer kaplıyorlar ve çok yüksek
konsolidasyon oranları var.
Turbonomic web sitesinde sürdürülebilirlik ile
ilgili güzel bir tool var. Sizler mutlaka daha detaylı
hesaplamalar yapıyorsunuzdur, ama oraya
girerek, sahip olduğunuz veri merkezini, sahip
olduğunuz bulut kaynaklarını ekleyerek ne kadar
karbon saldığınızı çok kolay görebiliyorsunuz.
Saldığınız karbonun kaç hektar ormana, kaç ağaç
fidanına denk geldiğini orada görebiliyorsunuz.
Sonuçları doğruya yakın, çünkü arkasında ciddi
bir hesaplama var. Bu da açık kaynak kodlu bir
yerden alınmış. Beraber bu konularda çalışmak
oldukça keyifli olur.”
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“ Refer ans
projelerde
bir ar ada olalım”
Meltem Ülbay
IBM Çözüm Ortakları Ekosistemi Ülke Müdürü
IBM olarak 2021 yılında çevresel
sürdürülebilirliliği desteklemek amacıyla,
enerji ve iklim değişikliği, biyo çeşitliliğin
korunması, kirliliğin önlenmesi, atık yönetimi,
tedarik ve değer zinciri konularında 21 adet
hedef belirledik. 2021 yılının ilk yarısında hibrit
bulut altyapılarında otomasyon tabanlı kaynak
yönetimi yapan yazılım firması Turbonomic’i,
2022 yılının başında ise kurumların

sürdürülebilirlik hedeflerinin yapay zeka tabanlı
yönetilmesini ve raporlanmasını sağlayan
yazılım firması Envizi’yi bünyemize kattık. Tüm
bu gelişmelerin ışığında, IBM Sürdürülebilirlik
çözümlerimiz ile kurumların sürdürülebilirlik
odaklı hedeflerine hizmet etme ve değer katma
noktasında oldukça heyecanlıyız.
Sürdürülebilirlik sadece liderlerin gündeminde
değil. Gençlerimiz çalışmak için tercih ettikleri

kurumlarda sürdürülebilirlik vizyonunu
arıyor. Biz bunu IBM’de de ciddi şekilde
gözlemliyoruz. Hedefimiz 2025 yılına kadar
IBM teknolojilerinin sürdürülebilirliğe katkı
sağlayabildiği dünya çapında 100 adet
referans ve Ar-Ge projesini hayata geçirmek.
Bu hedefimizi çözüm ortaklarımız ve
müşterilerimizle birlikte gerçekleştirmeyi arzu
ediyoruz.

“ Öncelikli gündem
iklim değişikliği”
Mine İzmirli
Deloitte Türkiye Sürdürülebilirlik Hizmetleri Kıdemli Müdürü
“70’lerden sonra işletmelerin özellikle reel
sektörün çevresel kaynakları kullanmasını ve bunu
dışsallıklar olarak bir köşede tutmasıyla yavaş
yavaş dünyanın, bir sene içerisinde tüketmemiz
için sınırını çizdiği kaynakları biz her sene daha da
hızlanan biçimde kullanıyoruz. Dünyanın taşıma
kapasitesi belli bir yere kadar. Her ülke her kıta
aynı anda bu krizlere, savaş, susuzluk, açlık, göç,
kuraklık gibi temel sorunlara cevap veremeyecek
noktaya geldiğinde artık bunların sadece ülkelerin,
devletlerin işi olmadığını bir kere farkına varıldı.
Uluslararası camia Birleşmiş Milletler çatısı altında
kademeli olarak çeşitli zirvelerde bunların farkına
vardı. Dünyanın sürdürülemez gidişatının geriye
dönüşünün sadece devlet politikaları ile değil, tüm
paydaşların katılımı ve sorumluluğu ile mümkün
olabileceğinin altını çizdiler. Burada hem devlet
erkanı hem ulusal heyetler hem de aynı zamanda
iş dünyasının önde gelen kuruluşları da ortak
bildirilere imza attılar. Kurumsal sürdürülebilirlik,
sürdürülebilir kalkınma bu senenin işi değil.
Bunlar Devlet Planlama Teşkilatı’nın ve Kalkınma
Bakanlığı’nın planları arasında kalıyordu. 2020
yılında Avrupa Birliği (AB), Yeşil Mutabakat adı
altında kendi stratejisini toparladı. Burada 8 tane
başlık var. AB’nin stratejisi ve uyum planı, bizler
için ve Türkiye’de üretim yapan kuruluşlar için de
kader anıydı. Satış yaptığımız markaların bir şekilde
kalite sistemlerine uyum göstermek zorundaydık.
2020’de pandemi ile AB acaba bu sürdürülebilirlik

konusundaki liderliğine ara verecek mi denildi.
Çünkü 750 milyar avroluk bir yeniden yapılanma
kaynağı olduğu ve bunu seneler içerisinde Yeşil
Mutabakat ile birlikte dilimlerin serbest bırakılacağı
gibi bir bilgimiz vardı. Gözler AB’nin bu politikasına
çevrildi. Durum tam da kurumsal sürdürülebilirlik
yaklaşımını destekleyecek vaziyette oldu. IoT,
uzaktan erişim, 5G teknolojisi, tehlikeli alanlarda
robotik teknolojilerin kullanılması gibi teknolojilerin
kalkınma konusuna destek olacağı zaten tartışıldı.
Burada karşımıza ikiz dönüşüm kavramı çıkıyor.
İşletmeleriniz reel sektör olsun bilgi teknolojileri
tarafı olsun finans olsun iki yönde etkileniyor.
Birincisi bir risk haritası, risk yönetimi yapmanız
gerçekten elzem. Diğer yandan, özellikle teknoloji
tarafında tüm bu gelişmeler, taşların yerinden
oynaması büyük fırsatlar. BT tarafı ile işin içerisine
döngüsel ekonomi ve çözümler giriyor. Tüm bu
sorunlar varsa, çözümler de var. Örnek olarak
Rotterdam limanında gemilerin rotalarının
hesaplanmasının planlanması için yapay zekanın
kullanıldığı çözümler var. Sürdürülebilir kalkınma
amaçları adı altında toparlanan Birleşmiş Milletler’in
önerdiği bir çerçeve var. 17 hedefle sorunlara cevap
verme iddiasında devletler, uluslararası kuruluşlar.
12 numaralı hedef ‘sürdürülebilir üretim ve tüketim’.
11 numaralı hedef ise ‘sürdürülebilir şehirler’.
Artık hayatımıza da iklim değişikliğine yol açan
emisyonların, gazların muhasebesi girmiş durumda.
Tüm bahsettiğim problemlerde en ön sahnede iklim

değişikliği var. İklim değişikliği bağlantılı sorunları
mercek altına almak, bununla ilgili olarak nasıl
katkıda bulunulabileceğine bakmak önemli. Türk
Ticaret Kanunu’na 3 gün önce ek bir madde getirildi.
Kurumsal sürdürülebilirlik raporlamasının Türkiye’de
standardının oluşturulması ile ilgili değerlendirme
yapıldı. Şirketler Türkiye’de yakın zamanda doğaya
ve topluma kendi etkisini gerek negatif gerek pozitif
beyan etmek durumunda kalacak. Bunun arkasında
yatan, buzdağının arkasındaki konu ise kalite çıtası
gittikçe yükseliyor. Bizim karbon yoğun üretim
yapmamız özellikle Avrupa Birliği, Kanada, Birleşik
Krallık, ABD, Kore, Japonya gibi hali hazırda çıtayı
çok yükseltmiş teknolojiler için biraz geride kalıyor.
Bunu kendi sorumluluklarına almamak istiyorlar.
Sınırda karbon düzenlemesi gibi Avrupa ile çıkan,
fakat ABD’nin kendi düzenlemeleri var. Kore’nin
farklı var. Birleşik Krallık yeni bir düzenleme peşinde.
Bir nokta gelecek, bizim karbon yoğun araç parçası,
şase üretimimiz, korna üretimimiz, kot üretimimiz,
çimento üretimimiz ligin çok gerisinde kalacak.
Buna yetişmek için bahsettiğim konu, eğer şimdi
harekete geçilmezse gerçekten ki bunun milatları
2023-2026 Avrupa Birliği özelinde ve ihracat çıkışlı.
2023-2026 gibi önemli köşe taşları var. Şu anda
iş stratejisine karbon yoğunluğunun azaltılması
konusunu ve bununla ilgili gerek yazılım, gerek
sensör, gerek analitik BT çözümlerini dahil etmeyen
işletmeler yaşamlarını devam ettiremeyecekler gibi
görünüyor.”

