


Yarışma sonucu yapılan ödül törenleri bir ürünün, hizmetin ya da kişinin tanıtımı için en uygun 
ortamlardan biridir. Biz de bu düşünce ile bundan 3 yıl önce Teknoloji Kaptanları Proje yarışmasını 
ortaya çıkardık.

Amacımız pazarlama bütçelerine sahip olmayan veya yapılmış tanıtımını daha da güçlendirmek 
isteyen projelere destek olmaktı. İlk yıldan itibaren gittikçe büyüyen bu proje yarışmamızda bu 
yıl 61 proje yarıştı. 25 Kasım tarihinde gerçekleştirilen dijital ödül töreni ile kazananlar açıklandı.

Bir yarışmanın adil ve açık olması en önem verdiğimiz konudur. Bunu sağlamak için gereken tüm 
adımları attığımızı düşünüyorum.

- Jüri bağımsız ve tarafsız olmalıydı. Jüriyi oluşturmak da aynı şekilde. Bu paralelde Jüriyi 
oluştururken birkaç kendi seçtiğimiz ismin yanına sektörden önerilen isimleri ekledik,

- Başvurular herkese açık bir web sitesi üzerinden yapılabildi. Bilişime dokunan her proje 
yarışmamıza başvurabildi,

- Yarışma kuralları en başta net ve açık olarak açıklandı,

- Başvuru süresi dolunca jüri oylamasına geçildi, Jüri üyeleri birbirinin oylarını göremedi,

- Jüri oylaması ile birlikte sosyal medyadan oylama başlatıldı. Sahte oy ihtimalini ortadan 
kaldırmak için oy veren kişinin sosyal medya hesabında en az 100 arkadaş olup olmadığı 
sistemimiz tarafından kontrol edildi,

- Toplanan oylar %75 Jüri, %25 Sosyal Medya ağırlıklı şekilde yazılımla otomatik olarak 
hesaplanarak sıralamalar belirlendi,

- Tören günü puanlarıyla birlikte sonuçlar açıklandı,

- Puanlar hakkında bilgi isteyen yarışmacılara detaylar gönderildi.

Tören öncesinde geniş çaplı duyurular yapıldı, 4000’e yakın bireyin katılımı ile yapılan Bilişim Zirvesi 
2020 bitiminde gerçekleştirilen töreni kalabalık bir izleyici kitlesi izledi. Medyada geniş yer buldu, 
BThaber gazetesi tarafından da geniş açıdan ele alınarak haber yapıldı.

Bu tür ödül törenlerinin, projelerin desteklenmesine, bilinirliğinin artmasına, yeni projeler üretilmesine 
ve projeleri ortaya koyanların daha çok motive edilmesine olanak sağladığına inanıyorum. Bu 
nedenle bu tür çalışmaları çoğaltarak sektöre değişik bir açıdan da katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Kazanan projeleri tebrik ederken, katılan tüm proje sahiplerine teşekkür ederim. Hep birlikte sektör 
ve ülkemiz için güzel işler yapmaya devam edeceğiz.

Murat Göçe
BTHABER Şirketler Grubu Başkanı

Teknoloji Kaptanı Ödülü:
Enuygun.Com 

Dijital Dönüşüm:
1- Olgun Çelik A.Ş.  

2- Alternatif Bank A.Ş. - Dijital Belge Onay Projesi  
3- Organik Kimya San. ve Tic. A.Ş. - Golden Batch Projesi  

İnovasyon:
1- Enuygun.Com - Akıllı Aktarma Projesi 

2- Olgun Çelik A.Ş.  
3- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş - Yeni Normal 

Maliyet İyileştirme:
1- Enuygun.Com - Akıllı Aktarma Projesi 

2- Türksat A.Ş. - Müşteri Deneyim Yönetim Sistemi 
3- Organik Kimya San. ve Tic. A.Ş. - Golden Batch Projesi 

Müşteri İle Etkileşim:
1- Türksat A.Ş. - Kablo Anket Yönetim Sistemi  

2- Enuygun.Com - Akıllı Aktarma Projesi  
3- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş - Yeni Normal 

Sosyal Sorumluluk: 
1- Nar Tanesi Platformu 

2- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yatırım Yapım ve 
İşletme A.Ş - Yeni Normal  

Operasyonel Yetkinlik:
1- Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. - Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi  

2- Otokoç Otomotiv - 2. El Dijital Satış Platformu 
3- Türksat A.Ş. - Müşteri Deneyim Yönetim Sistemi

3- Türksat A.Ş. - Yerli Ve Milli Dinamik Veri Maskeleme Çözümü
3- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş - Yeni Normal



Enuygun.Com  Enuygun.Com  
Teknoloji Kaptanı: Hakan Kanar
Proje Adı: Akıllı Aktarma Projesi  

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Nisan 2018 - Mart 2019

Akıllı Aktarma, Türkiye’de ilk kez Enuygun.
com’da geliştirilen ve hizmete geçen, yapay 
zeka teknolojisiyle havayollarının anlaşmalarla 
bağlayamadığı uçuşların eşleştirildiği, böylece 
gitmek istediğiniz yere %90’a varan fiyat 
avantajlarıyla ya da daha kısa sürede aktarmalı 
olarak uçmanızı sağlayan akıllı bir teknolojidir.
Halihazırda, Enuygun.com üzerinden uçuş 
aramalarında doğrudan ya da aktarmalı uçuşlar 
görüntülenebilmekte, ancak havayollarına 
yapılan sorgularda, sadece havayolları bir 
noktadan bir noktaya kendi uçuşlarını ve 
anlaşmalı oldukları havayollarının sonuçlarını 
verebilmektedir. Oysa, arama yapılan başlangıç 
ve hedef noktalarda, bazı ara noktalardan 
uçuşlar daha avantajlı olabilmektedir. Fakat bu 
noktalarda, havayollarının anlaşmaları yoksa 
arama sonucunda görüntülenememektedir. 
Bu proje ile, ara noktalardan gerçekleşebilecek 
daha avantajlı uçuşlar için anlaşması olmayan 
havayolları ve rotaların sanal biçimde en iyileme 
algoritmaları ile birleştirilmesiyle kullanıcıya en 
uygun fiyatlı uçuş seçeneklerinin sunulması 
hedeflenmiştir. Bunun için ‘Akıllı Aktarma’ ismi 
verilen bir sistem geliştirilmiş ve bu sistem bir 
“sağlayıcı” (provider) olarak sisteme eklenmiştir.
Proje ile, uygulanabilir ara noktaların 
bulunabilmesi, güncel tutulabilmesi, her 
aramada mevcut sağlayıcılara çok fazla sorgu 
gönderilmeksizin ucuz ve uygun olduğu 
muhtemel olan diğer noktalara paralel biçimde 
sorgular gönderilerek hızlı bir şekilde sonuçların 
alınması, önbellek içinde saklanması ve sanal 
olarak paketlenerek kullanıcıya sunulması 
gerçekleşmiştir. Bu sorgu ve birleştirmelerin 
yapılmasında fiyat, uçuş süresi, aktarma sayısı 
gibi parametreler göz önünde bulundurularak 
kendi kendini güncelleyen ve geliştiren yapay 
zeka kullanarak en iyileme algoritmaları 
geliştirilmiştir. 

Enuygun.com’dan yapılan uçuş aramaları 
aracılığı ile sağlayıcı havayollarına yapılan 
sorgularda, havayolları bir noktadan bir noktaya 
sadece kendi uçuşlarını ve anlaşmalı oldukları 
diğer havayollarının sonuçlarını verebilmektedir. 
Oysa, arama yapılan başlangıç ve destinasyonda 
bazı ara noktalardan yapılan uçuşlar daha 
avantajlı olabilmekte ancak havayollarının 
anlaşmaları yoksa bunlar arama sonucunda 
görüntülenememektedir. Prakte oldukça zor 
bir problemi ele alan proje ile ara noktalardan 
gerçekleşebilecek daha avantajlı uçuşlar için 
anlaşması olmayan havayolları ve rotaların 
sanal bir biçimde birleştirilmesiyle kullanıcıya 
en uygun fiyatlı uçuş seçeneklerinin sunulması 
hedeflenmektedir. Rekabetin artmakta olduğu 
seyahat pazarında aktarmalı seyahatlerin önemi 
daha öne çıkmışr. Dünya çapında önde gelen 
aktarma merkezi olmaya aday yeni İstanbul 
Havalimanı vizyonu konunun stratejik önemini 
ortaya koymaktadır. Halen aktarmalı uçuş, 
ancak havayolunun kendi uçuşları arasında ya 
da anlaşmalı olduğu havayolu ile olabilmekte, 
farklı havayollarını aynı anda değerlendirilerek 
aktarmanın yapılması mümkün olmamaktadır. 
Proje, tamamen farklı uçuşların aktarmasını 
yapmayı, bunların arasından “en uygun” olanı 
bulmayı, kullanıcıya sunmayı hedeflerken, uygun 
uçuş alternatiflerini sunacak kapsamlı, yüksek 
performanslı sistem geliştirilmiştir. 

Akıllı Aktarma ile alternatif aktarma noktalarının 
her biri için paralel sorgular ve ön hesaplamalar 
yapılmakta, sorgu sayısı opmizasyonu, önbellek 
kullanımı yanında yük dengeleme özellikli 
hizmet verecek en iyileme yapısı geliştirilmiştir. 
Anlık değişen veri yığını nedeniyle gerçek 
zamanlı ve sürekli kendini geliştiren, önceki 
bilgileri yeniden en iyilemede kullanabilen yapı 
hazırlanmıştır.

*Şirketler alfabetik sıraya göre sıralanmıştır. a



Alternatif Bank olarak danışman bankacılık anlayışımız ile özellikle son 2 yıldır bütünsel dijital dönüşüm yaklaşımı ile 
içte dışta tüm süreçlerimizde yenilikçi yaklaşımlarla müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırıcı, çeşitli projeler hayata 
geçirmekteyiz.

Bu yaklaşımla gerçekleştirdiğimiz projelerimizden biri de dijital kanallarımızdan dijital belge onayı projemiz.

Bu proje ile bankacılık ürün ve süreçlerinin gerek duyduğu yoğun sözleşme ve form ihtiyaçları dijital ortama taşınarak, 
Okudum-Anladım yapısı ile Mesafeli Satış Yönetmeliği’ne uygun olarak onaylanması ve müşterilerimizin şubelerimize 
gelmeden işlemleri yapabilmeleri mümkün hale gelmiş oldu.

Özellikle pandemi döneminde daha da ön plana çıkan uzaktan işlem ihtiyaçları ile hızlı, kolay, güvenli şekilde süreçlerin 
tamamlanması mümkün hale getirildi. 

Bu kapsamdaki müşteri belge ve sözleşmeleri Alternext (Şube uygulamamız) üzerinden müşterilerimizin onayına 
gönderilebilmekte, onayı müşterinin dijital kanallarında geliştirilen modüle düşürülmekte ve güvenli otantike kanallar 
üzerinden müşterinin onaylaması sağlanmaktadır.

Onaya gönderilen belgeler müşterinin dijital kanallarında “onay işlemleri” menüsü altında görüntülenip, onay verilir. 
Müşteri istediğinde geçmiş onayladığı dokümanları bu menü altından görüntüleyebilir. Bu sayede kağıtsız, ıslak 
imzasız, hızlı ve güvenli bir şekilde müşterilerimiz gerekli dokümanlarını imzalayarak bankacılık işlemlerini kolaylıkla 
tamamlayabilmektedir. 

Proje hayata geçerken öncelikli olarak belirlenen 11 belge dijital onaya eklenmiştir. Proje 2 ay gibi kısa bir sürede 
tasarlanıp tamamlanarak ödüllü omnichannel altyapımız üzerinde mobil ve internet bankacılık kanallarımızda aynı 
anda aynı deneyimle hayata geçirilmiştir.

Alternatif Bank A.Ş. 
Proje Yetkilisi: Esra Beyzadeoğlu
Proje Adı: Dijital Belge Onay Projesi  
Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Mayıs 2020 - Temmuz 2020

Havacılık sektörü pandemiden dünyada en çok etkilenen sektörlerden biridir. Havacılık tarihinde 2.dünya savaşından sonra 
en büyük kriz olarak anılmaktadır. MAHB grubunun stratejik bir parçası olan İSG de bu krizden etkilenmiştir. MAHB’a ait tüm 
havalimanlarında olduğu gibi İstanbul Sabiha Gökçen’de de hem yolcuların hem de çalışanların sağlığını korumak için gerekli 
tüm Covid-19 önlemleri alınmıştır. Bir dönem havalimanımız kapanmış ve tekrar açıldığında ise tüm zorluklara rağmen, tüm 
yatırımlarını yolcuların ve çalışanlarının sağlığını korumaya yönelik alınan önlemler için yapmıştır ve bu çalışmaları sıfırdan 
başlayarak Ar-Ge’si, geliştirmesi, temini dahil 2 ayda tamamlamıştır. Yapılan çalışmalar:
-  Yolcu yakınlarının havalimanına girişi engellenerek kalabalık azaltılması hedeflenmiştir. Giriş kapılarında el terminalleri ile 

yolcu uçuş kartları okutularak, doğruluğu teyit edilerek yolcular içeri alınmaktadır. Mobil cihazlar tahsis edilmiş ve yolcu 
doğrulamasını gerçekleştiren yazılımlar geliştirilmiştir.

- Tüm giriş kapılarına ve terminal içinde muhtelif alanlara termal kameralar kurulmuştur. Thermal kameralar görüntüyü 
işleyerek yolcuların ateşlerini ölçmekte, limitlerin üzerinde olan yolcular için güvenlik personelini uyarmaktadır. Ayrıca 
maske kontrolü de yaparak, güvenlik personeli sesli uyarılmaktadır ve maskesiz yolcuların terminal girişi engellenmektedir.

- Tüm check in, güvenlik kontrol, bagaj ve boarding işlemleri mobil telefon, akıllı saat, kiosk ve T.C. kimlik kartı aracılığı 
ile temassız, yolcular tarafından self servis gerçekleştirilebilmektedir. Bu işlemler sırasında kullanılan tüm okuyucular, 
yazılımlar, entegrasyonlar yolcuların self servis kullanabileceği şekilde düzenlenmiştir.

-  Yurtdışı seyahat eden yolcularımız pasaport kontrolü içi self servis pasaport kontrol sistemlerini kullanabilmektedir.
-  Yolcuların Covid önlemleri ve yapması gerekenler konusunda bilgilendirmeleri için tüm uçuş ekran sistemleri yeniden 

düzenlenmiş, araya bu bilgiler yerleştirilmiştir. Bilgilendirme monitörleri arttırılmıştır.
-  Giriş kapılarında ve güvenlik kontrol noktalarında sıralarda bekleyen insan adedi kontrol edilmekte, sosyal mesafe 

limitlerinin üstünde insan bulunması durumunda güvenlik personleri uyarılmaktadır. Personel yolcuları ferah girişlere 
ve alanlara yönlendirmektedir. Yolcu uyarı mekanizması ve WC ler için de aynı görüntü işleme sistemleri kurulumu 
tamamlanmak üzeredir.

-  Havalimanımızda bir adet fiziksel robot bulunmaktadır. Yolcuların çok dikkatini çekmektedir. Robot yolcuları maske 
takmaları ve Covid önlemleri konusunda bilgilendirmek üzere programlanmıştır.

-  Yolcuların ilgilendikleri yerleri bulabilmeleri için uygulamamız için navigasyon uygulaması vardır. Navigasyon uygulaması 
PCR test laboratuvarlarına dikkat çekecek şekilde update edilmiştir. Yolcu uyarı ve bilgilendirme notification mesajları 
eklenmiştir.

-  Yolcu memnuniyeti stratejik yol haritamızdan olan bir konudur. Tüm fiziksel anket kioskları yolcu sağlığı göz önünde 
bulundurularak iptal edilmiş, anketler mobil cihazlardan karekod okutularak yapılacak şekilde yeniden geliştirilmiştir.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş.
Proje Yetkilisi: İsmihan Feyza Baysal Anderson
Proje Adı: Yeni Normal 
Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 15 Nisan 2020 - 1 Haziran 2020



Pandemi sebebiyle çalışanların günlük sağlık durumlarını teknoloji desteği ile takip etmek ve buna dayalı önlemler 
alabilmek için kullanmakta olduğumuz turnikeler ve erişim cihazlarını online okuma yapan cihazlar ile değiştirdik. 
Kullandığımız PDKS sistemi firması ile bizim tasarımımız, algoritmamız olan bir sağlık anketi yazılımı hazırlattık ve toplu 
sms firmamız ile entegrasyonunu sağladık. Sağlık anketini bizim istediğimiz mantıkta PDKS sistemine entegre ettik. 9 
adet Kartlı ateş ölçüm cihazı satınalması gerçekleştirerek bunlardan gelen veriyi PDKS sistemine entegre ettik. Bunun 
sonucunda da şu algoritma ile genel bir kontrol sağladık: Her sabah personelin vardiyasından 2 saat öncesinde sağlık 
anketimiz toplu sms yöntemi ile tetiklenerek kişiye özel oluşturulan bir link ile personele ulaşmaktadır. Kişi, fabrika 
sahasına gelmeden önce bu anketteki soruları cevaplamaktadır. Soru seti içerisinde belirlediğimiz algoritmaya uygun 
cevap vermesi ve göndermesi durumunda personel kartı ile turnike geçişinde bir kısıtlama yapılmamaktadır. Soru seti 
içerisindeki algoritmamız dışında bir cevap vermesi durumunda anket bilgisi fabrika doktorunun ekranına düşmekte ve 
personel kartı bloke edilmektedir. Doktor muayenesi arkasına, doktorumuz çalışabilir der ise kart blokajı kalkmakta, risk 
görmesi durumunda çalışamaz demesi ile blokajı kalmakta ve kişi hastaneye yönlendirilmektedir. Diğer bir durumda; 
personel fabrikaya gelmeden önce anketi doldurup göndermez ise kartı blokajda kalmakta ve fabrika içerisine giriş 
yapamamaktadır. Eğer anketi göndermesi teknik yetersizlik sebebiyle ise (Telefonunun kırılması, kaybolması, internet 
paketi bitmesi vb.) kapı girişinde dezenfekte edilen bir tablet ve dokumatik kalem ile yine kendi anketini doldurup 
göndererek blokajın sistem tarafından kalkması sağlanmakta ve personel içeri girmektedir. Akabinde personel, kartlı ateş 
ölçerler vasıtası ile kartını okutarak ateşini ölçtürmekte ve sonrasında fabrika sahasına giriş yapmaktadır. Kişinin ateşinin 
37,5 üzeri çıkması durumda girişteki güvenlik ofisinde kurduğumuz alarm mekanizması çalışmakta ve duruma güvenlik 
müdahale etmektedir. Bütün ekranlar PDKS sistemi içerisinde entegre çalışmaktadır. Tek bir uygulama üzerinden kişilerin 
günlük ateş ölçümleri ve sağlık anket cevapları takip edilmektedir. Ek önlem olarak günde 1 defadan az ateş ölçtürmüş 
personelin bilgisi Olgun Çelik pandemi kuruluna günlük bilgi maili olarak gitmektedir. Ateş ölçüm sonucu yüksek olan 
personeller de anlık olarak Olgun Çelik pandemi kuruluna mail olarak gitmektedir.  Ateş ölçümü yaptırmamış personelin 
kendisine bilgi maili gitmesi planlanmaktadır. 

Bu projeyi destekleyecek şekilde bir de giyilebilir teknoloji ile mesafe takibi projesi yürütmekteyiz, bu projemiz de 
yukarıdaki bahsedilen ve tamamlanmış projeye entegre edilecek olup şu aşamada çalışmalarımız devam etmektedir.

Olgun Çelik A.Ş.   
Proje Yetkilisi: Başak Berk 
Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Mart 2020 - Haziran 2020

Mentorluk, son yıllarda gerek akademik çalışmalarda gerekse iş hayatında üzerinde önemle durulan konulardan biridir. 
Tecrübeli ve kıdemli bir kişinin, kendisinden daha az tecrübeye sahip bir kişiye, kişisel ve kariyer gelişimi konusunda 
yardım etme süreci olarak ifade edilebilir.

Bu çerçevede bilişim sektöründe uzun yıllar çalışan tecrübeli yöneticilerin bilgi ve yöneticilik yetkinliklerini, üniversite 
öğrencileri veya yeni mezun gençlerle bir araya gelerek paylaşmalarını önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak 
görüyoruz.

Başlangıç olarak web sayfası üzerinden yönettiğimiz bu proje ile sektörümüzde çalışan çok sayıda iş insanı ve eğitmen, 
projemize destek vererek, kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyen gençlerle bir araya gelerek onlara sadece teknik 
konularda değil, belki çok daha değerli olacak iş hayatı birikimlerini de aktarmaktadırlar.

Proje kapsamında tüm hizmetler herhangi bir katılım kısıtlaması olmaksızın ve ücretsiz olarak gerçekleşmektedir. 

Mentorluk ile başlayan projenin 2. ayağında staj yeri ve stajyer konularında, 3. ayağında da bilişim sektörü özelinde 
insan kaynakları yönetimi konularında faaliyetler planlanmaktadır. 

Nar Tanesi Platformu  
Proje yetkilisi: Niyazi Saral
Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 2019 - Geliştirilmeye devam ediyor.



Pandemiyle birlikte döviz kurlarındaki artış ve sıfır araçların tedarik zincirindeki zorluklardan dolayı sıfır araç pazarı 
küçülmekte ve 2.el pazarında artış olmuştur. Ortalama yılda 5 milyon 2. el araç satışı gerçekleşmektedir. Araştırmalar 
güven ortamının bozulmasından dolayı müşteri memnuniyetinde azalma olduğunu göstermektedir. Tam bu noktada 
Türkiye 2. el otomotiv pazarında, B2B, B2C ve C2C kanallarda, online araç listeleme ve ihale araç satış sistemlerinin 
bir arada bulunduğu, en büyük ve en iyi müşteri deneyimini sunan dijital pazar yerini kurduk. Türkiye’de ilk defa 
Teknoloji Servis Sağlayıcı rolümüz ile hem kurumsal hem de bireysel müşterilere hizmet veren platformu oluşturarak 
tüm ekosistemi (KOBİ’leri, kurumsal firmaları ve bireysel müşterileri) aynı platformda buluşturduk.  Ek olarak İhale 
Kurumsal platformumuzun için mobil uygulama geliştirdik.

ikinci el web sitemizde araç değerleme modülümüz ile kullanıcıların araçlarını değerleyip, talep ettikleri takdirde 
ekspertiz randevusu alıp şubelerimizde araçlarının daha detaylı incelenmesi için kullanıcılara imkan sağlanmıştır. 
Platform, yurtdışında faaliyet gösterilen tüm pazarlara teknolojik ve operasyonel bakımdan uyumlu olacak şekilde 
tasarlanmıştır. Yeni bir müşteri deneyimi oluşturmak için Otokoç Otomotiv’in geleneksel olarak offline kanallarda 
yürüttüğü faaliyetlerini dijitalleştirmek amacıyla aşağıdaki fonksiyonlar ile online satış platformları zenginleştirilmiştir;

• Online satış
• Araç hasar bilgilerinin 360 Derece 3D görselleri,
• Mini hasarların açık ve şeffaf bir şekilde gösterimi
• Koçfinans kredi başvuru modülü ile hızlı kredi başvurusu
• Beni Haberdar et modülü
• Ek ürünlere kolay erişim (Otokoç sigorta ile araç sigortası ve aksesuar)
• İhale sitesinden teklif verilerek araç alımı

Otokoç Otomotiv 
Proje Yetkilisi: Erdal Kemikli
Proje Adı: 2. El Dijital Satış Platformu   
Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Aralık 2018 - Haziran 2020

Golden Batch Projesi, batch üretiminin en iyilenmesi amacıyla gerçekleştirilmiş bir projedir. Bu projedeki amacımız bir 
batche ait en iyi değer aralıklarının belirlenerek üretim verilerinin bu batch ile kıyaslanarak en iyilenmesidir. Bu projede 
5 sistemin entegre edilerek birbiriyle haberleşmesi sağlanmıştır. 

Proje Detayı: Öncelikle üretim sahasındaki sensörler ile üretim verilerimizi çektiğimiz DeltaV sisteminin iş emri bazında 
oluşturuduğu event log dosyalarının bir kopyasını alıyoruz. Bu dosyalar bilgi güvenliği dahilinde, dosya bazında sistemin 
oluşturduğu dinamik şifreler ile kilitli tutulmaktadır. Bilgileri anlık takip ederek, ihtiyaç duyulan üretim bilgilerini (su 
çekme saati, blender/emülsiyon/feed başlangıç-bitiş saati vs.) ERP sistemimize aktarıyoruz. Bu log dosyalarında veriler 
gömülü ve dağınık halde bulunmaktadır. Bu dosyalardan; gerçekleşen verileri ve DeltaV’ye girilmiş olan reçetelerdeki 
planlanan verileri, kullandığımız Intranet sisteminde geliştirilmiş Batch Report Portalı’nda, tek satırda ve yanyana olacak 
şekilde, istenen batch bilgileriyle görüntüleyebiliyor ve karşılaştırma yapabiliyoruz. Diğer yandan ise, Qualist sisteminin, 
yapılan entegrasyon sayesinde, DeltaV’den aldığı, tag bazında gerçek zamanlı üretim bilgilerini (sıcaklık, vana açma 
kapama süresi, karıştırıcı hızı vb.) görüntüleyebiliyoruz. Qualist sisteminde bilgi aktarma servisi bulunmayıp, bilgi alma 
servisi bulunduğundan kullandığımız RPA teknolojisiyle, robotumuz, DeltaV’den gelen event logları batch id bazında 
başlangıç-bitiş tarihlerini ERP sisteminden alarak Qualist’e batch tanımlaması yapıyor. Golden Batch; önceki üretim 
verileri analiz edilerek Kalite Kontrol ekibimiz tarafından belirleniyor, belirlenen batch bilgileri Qualist’e aktarılıyor. 
Böylece diğer batchleri gerçek zamanlı olarak bu batch ile kıyaslayabiliyoruz. Qualist ekranında golden batch ve canlıda 
gerçekleşen üretim verilerinin karşılaştırma grafiğini görebiliyoruz. Neticede batch bazında anlık bir değişim olduğunda, 
herhangi bir değer olması gerektiğinden az veya çok ise; tolerans aralığında değilse sistem tarafından uyarı veriliyor ve 
müdahale edebiliyoruz. Böylelikle üretimler arasındaki kalite farklarının, üretim farklılarının ne şekilde olduğunu görerek 
önlem alabiliyor ve üretimin takibini sağlayabiliyoruz. 

Bu projenin ikinci aşamasında bu akışı, ML/AI ile sistemin gerçek zamanlı üretim batch bilgilerini golden batch ile 
kıyaslayarak, mevcut üretimdeki eksiklikleri tespit edip gerekli değişiklikler ile ilgili bize öneride bulunacak şekilde 
geliştirmeyi planlıyoruz.

Organik Kimya San. ve Tic. A.Ş.  
Proje yetkilisi: Rafet Çinçe
Proje Adı: Golden Batch Projesi  
Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 2018 - 15.09.2020



Projenin adı Müşteri Deneyim Yönetim Sistemi’dir (MDS). Müşteri ile etkileşimde bulunan tüm kanallardan alınan 
geri beslemeleri tek bir merkezden toplamak ve yönetmek amaçlanmıştır. Proje, n tane geri besleme kanalının (mobil, 
müşteri portalı, IVR, dosya medya v.b.) kurallı ve sıralı olarak yönetilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Müşteriye ile bir 
iletişim kanalı (örnek: IVR) üzerinden iletişime geçildiğinde müşteri eğer geri bildirimde bulunmaz ise MDS otomatik 
olarak sms ile anket gönderip cep telefonu üzerinden geri bildirim alınmasını sağlıyor. MDS mimari olarak api tabanlı 
bir kural motoru alt yapısında geliştirilmiş olup n tane iletişim kanalı entegre edilebilir. Örneğin müşteri ile önce IVR 
üzerinden iletişime geçmeye çalışıldı ancak geri dönüş alınamadı. O zaman ikinci olarak tanımlanmış iletişim kanalı 
örneğin sms ile iletişim devreye girecektir. Müşteriden sms ile de geri dönüş alınamadı o zaman müşteriye eposta 
ile iletişime geçmeye çalışacaktır. Eposta kanalından da dönüş olmadı dördüncü sırada örneğin sosyal medya iletişim 
kanalı tanımlı. Bu sefer sosyal medya kanalını deneyecektir. Tanımlanan sıra ve kurallara göre bu süreç müşteriden geri 
dönüş alınıncaya kadar veya tanımlanan noktada sonlandırılabilmektedir.

Projedeki en büyük inovasyon il müdürlüğü personellerimizin iş yükünü hafifletmek oldu. Çünkü RPA (Robot Process 
Automation ) modeli ile arıza kontrol ve onay süreçleri ile ilgili iş yükleri %26,6 azaltıldı. Proje sonunda yeni bir 
teknoloji ortaya çıkmıştır. Tamamen M2M bir iletişim modeli çalışmaktadır. Modem değerlerinin alınarak işlenmesi ve 
yorumlanması ile IOT konseptinde bir çalışma da yapılmıştır.

Türksat A.Ş.  
Proje Yetkilisi: Osman Güyüm
Proje Adı: Müşteri Deneyim Yönetim Sistemi 
Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 05 Ağustos 2019 - 07 Ekim 2019

Yıllar boyunca tebligatlar, kanun gereği memur sıfatına sahip PTT personeli tarafından alıcılarına teslim edilmiştir. 2018 
yılında yapılan kanun değişikliği ile PTT’ye, tebligatların elektronik ortamda iletilmesi için, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemini 
kurma ve işletme görevi verilmiştir.
Vatandaşa ücretsiz ve kaliteli hizmet sunmak, tebligat sürecini hızlandırmak amacıyla Ulusal Elektronik Tebligat Projesi (UETS); 
PTT A.Ş. tarafından, 15 Mart 2018’de yayınlanan 7101 sayılı Kanun’da sistemin devreye alınması için belirlenen 01.01.2019 
tarihinde başarıyla hayata geçirilmiştir. Proje, amaçlanan verimlilikte ve beklenen performans kriterleri doğrultusunda hali 
hazırda sorunsuz olarak çalışmaktadır.
Sistemde yaklaşık olarak toplam 1.500.000 adet adres tanımlanmıştır. Bunların yaklaşık 182.000 adedi avukat, bilirkişi, 
arabulucu gibi kanun gereği adres almak zorunda olan gerçek kişilere yaklaşık 105.000 adedi adres alması zorunlu olmayan 
gerçek kişilere, yaklaşık 1.200.000 adedi ticari şirketlere ve yaklaşık 13.000 adedi de Kamu Kurumlarına aittir. 
Sistem kurulduğu günden itibaren, yaklaşık toplam 27.300.000 adet elektronik tebligat gönderimi yapılmıştır. 2019 yılından 
daha önce elektronik tebligat gönderimi de yapılan KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sisteminden 2013-2018 yılları arasında 
toplam yaklaşık 8.000.000 adet elektronik tebligat gönderilmişken, sadece 2019 yılında UETS sisteminden yaklaşık 
18.230.000 adet tebligat iletilmiştir.
Gönderilen 27.300.000 adet tebligat için kaba bir hesapla en az 2 sayfa kullanıldığı varsayılarak, projemiz sayesinde yaklaşık 
8300 ağacın kesilmekten kurtarıldığı ve 500 bin ton kağıt tasarrufu sağlandığı Adalet Bakanlığınca da ifade edilmiştir. 
Elektronik tebligat iletilerinin gönderilmesi için gerekli altyapının oldukça düşük sayılabilecek maliyetle yerli ve lisanssız 
yazılımlar kullanılarak devreye alınması, yurtdışına ödenen yazılım paralarının da yurtiçinde kalmasına ve cari açığın 
azalmasına katkıda bulunmuştur.
Ticaret Bakanlığı ile yapılan anlaşma sonucunda; sistem bilgilerinin manuel olarak güncellenmesi yerine güncel verinin 
(özellikle yeni açılan ve kapanan şirketlere ait bilgiler) otomatik olarak çekilmesini ve sistem bilgilerinin güncellenmesini 
sağlayan, fark servisi entegrasyonu gerçekleştirilmiştir.
Projede, bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi için gerekli bütün önlemler alınmıştır. 
UETS hesapları alıcılara ücretsiz olarak verilmektedir. Vatandaşlar PTT işyerlerine gitmek zorunda kalmadan elektronik 
imzaları ile internet üzerinden UETS adreslerini alabilmekte ve kullanabilmektedir. 2020 Temmuz ayı içerisinde UETS Mobil 
Uygulamasının da hayata geçirilmesi planlanmaktadır. UETS Mobil uygulamasının da hayata geçirilmesi ile projemiz daha 
kullanışlı ve daha etkin bir uygulama haline gelecektir.
UETS Projesi ile birlikte müşterilerimizin kazanmış olduğu maddi tasarruf, aynı zamanda PTT’nin daha az gelir elde etmesi 
anlamına gelmesine karşı; gerek maliyetlerde sağlanan azalma, gerek doğanın korunmasına verilen katkı, gerek zamandan 
sağlanan tasarruf, elektronik tebligatın dijital dönüşümünü sağlamak için şirketimize ve çalışanlarımıza büyük motivasyon 
sağlamıştır. 2020 yılında da sistemden 24 milyon tebligat gönderi yapılmış, toplam gönderi rakamı da 42 milyonu aşmıştır.

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.  
Proje yetkilisi: Ünal Tonka
Proje Adı: Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi 
Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 27 Şubat 2018- 22 Temmuz 2019



Yeni bir müşteri kazanmak var olan müşteriyi elde tutmaktan 10 kata kadar daha masraflı olabilmektedir. Bütün bu 
maliyetler düşünüldüğünde Türksat gibi karlılık hedefi olan işletmeler için memnun ve sadık müşteri kitlesi oluşturma 
hedefi müşteri kazanım maliyetlerinden dolayı çok büyük önem arz etmektedir. KAYS (Kablo Anket Yönetim Sistemi), 
müşterilerimizi daha iyi anlamamıza ve onları Kablo Hizmetlerine dair operasyon ve karar mekanizmalarına dahil ederek 
müşterilerimizin desteği ve görüşleri ile büyümemize katkı sağlamaktadır. Yüzde yüz müşteri memnuniyeti çok zordur 
ancak bu noktada önemli olan memnuniyetsizlik durumunda müşterilere hızlı dönüş yapabilmek ve kendilerini önemli 
olduklarını hissettirebilmektir. Çünkü müşterinin memnuniyetsizliğine ne kadar geç müdahale edilirse kötü deneyimini 
başka müşterilerle paylaşma ihtimali de o kadar artmaktadır. Bu nedenle müşterilerin görüş ve geri bildirimlerine 
alabilmek şirketimizin geleceği için büyük önem taşımaktadır.

KAYS dinamik anket altyapısı sayesinde teşvik edici promosyon içeren tercihli anketler müşterilere gönderilerek zaman, 
maliyet ve verimlilik sağlanmıştır. Satış sonrasında otomatik olarak gönderilen “Satış Kanalı Memnuniyet Anketi” 
sayesinde online veya offline ortamlarda alınan hizmetle ilgili olumlu veya olumsuz geri bildirimler toplanabilmektedir. 
Örneğin satış yapan bayi bazında müşteri memnuniyeti skorlamaları çıkartılarak raporlanabilmektedir. Böylelikle 
bayilerimizin verdiği hizmetlerden duyulan memnuniyet veya memnuniyetsizlik dereceleri açık ve şeffaf bir şekilde 
ölçülebilmektedir. Kurulum sürecinde taşeronlarımızın müşteriyle teması sonrası otomatik olarak gönderilen 
memnuniyet anketi ile müşterinin deneyimi hakkında geri bildirim alınabilmektedir. Abonelik sırasında faturasının 
adresine gönderilmesini isteyen abonelerimize e-posta veya SMS bildirimleri gönderilerek kolayca e-fatura veya SMS 
faturaya geçişlerini sağlayacak promosyonlu anketlerin gönderilmesi sağlanmıştır. Böylelikle fatura basım, gönderim 
ve takip süreçlerinde para ve zaman tasarrufu sağlanmıştır. KAYS ile olay bazlı olarak müşterilere gönderilen anketler 
aracılığı ile almış oldukları hizmetleri puanlamaları ve yorumlarını paylaşmaları sağlanmış olup hizmet veren taşeron 
firmaların performansları takip edilebilmektedir.

KVKK’ya (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) uyum ve gereklerini yerine getirmek ihtiyacından yola çıkılarak 
bu proje yapılmıştır. PostgreSQL tabanlı olarak; birden çok uygulama ve birden çok veritabanı etkileşimi olan bir 
mimaride, merkezi bir sistemden hangi verinin, hangi maskeleme yöntemi ile yetki bazlı ve uygulama bağımsız olarak 
maskelenmesini amaçlanmış ve gerçekleştirilmiştir.

Bu sayede veritabanı veya uygulama üzerinde hiçbir geliştirme veya değişiklik yapmadan dinamik olarak maskeleme 
yeteneği sunmaktadır. Projenin adı Pg ddm (Postgresql Dynamic Data Masking) olarak belirlenmiştir. Tamamen açık 
kaynak kodlu teknolojiler ile proje gerçekleştirilmiştir. Dinamik veri maskeleme ile entegrasyon kolaylığı sağlanmakta 
olup maskeleme maliyeti düşürülmektedir.

Koşullu Maskeleme, Veri Anonimleştirme, Kolon Saklama, Kolonu Görünmez Kılma, Satır Bazlı Filtreleme, Eposta 
Maskeleme yapılabilmektedir.

Katalogta ön tanımlı olarak desteklenen anonimleştirme metodları ise Rastgele Tarih, Rastgele Telefon, Rastgele Sayı, 
Rastgele Karakter, Rastgele Posta Kodu yöntemleridir.

Veritabanı kullanıcılarına göre, SQL cümleciği içerisinden gönderilen tanımlamalara göre veya tüm kullanıcılar için 
maskeleme yapabilecek esnek bir alt yapıya sahiptir.

Proje ürün haline getirilmiş olup şirket içerisinde farklı birimler tarafından kullanılmaya başlanmış ve ticari olarak 
pazarlanması için çalışmalar devam etmektedir.

Türksat A.Ş. 
Proje Yetkilisi: Osman Güyüm
Proje Adı: Kablo Anket Yönetim Sistemi    
Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Şubat 2019 - Eylül 2019

Türksat A.Ş. 
Proje Yetkilisi: Osman Güyüm
Proje Adı: Yerli ve Milli Dinamik Veri Maskeleme Çözümü   
Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 02.09.2019 - 01.03.2020
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