
Sporda BT kullanımında pazarın hızla geliştiğine dikkat 

çeken Atalay, Türkiye’nin uluslar arası organizasyonlar için 

artık yurtdışına bağımlı olmadığını, bunu kendi kaynaklarıyla 

yönetebilecek güç ve tecrübeye sahip olduğunu vurguladı.
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İnnova Genel Müdürü Ümit Atalay:
Çok branşlı veya olimpik nitelikli yarışmalara odaklandık

“Dosya”   sayfalarımız için 2011’in başında düzenlenen Erzurum 
Üniversitelerarası Kış Oyunları ardından Trabzon 

Avrupa Gençlik Oyunları’nda bilişim teknolojileri altyapısı, zamanlama 
ve sonuç sistemleri, etkinlik yönetim ve kiosk sistemlerini sunan İnnova 
Bilişim Çözümleri A.Ş.ile görüştük. İnnova, 290 milyon TL bütçeyle 
Türkiye’nin olimpiyat düzeyindeki ilk spor organizasyonu olan Trabzon 
2011 Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları’nın (EYOF 2011 Trabzon) teknolojik 
altyapısını kurdu. İnnova Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Atalay, 
Türkiye’nin, spor alanında kullanılan bilişim teknolojileri (BT) konusunda 
hızla gelişen bir pazar olduğuna dikkat çekerken son yıllarda uluslararası 
alanda saygınlığı yüksek organizasyonların başarıyla tamamlanması 
nedeniyle önümüzdeki 10 yıl için büyük umutlar taşıyor.
“Artık bu tip organizasyonlar için yurtdışına bağımlı değiliz. Kamu ve 
özel sektör el ele vererek bu organizasyonların her aşamasını kendi 
kaynaklarımızla yönetebilecek güç ve tecrübeye sahibiz”diyen Atalay, 
İnnova olarak özellikle çok branşlı veya olimpik nitelik taşıyan yarışmalara 
odaklandıklarını ve bu alanda Türkiye’nin en yetkin firması olduklarını 
söyledi. 
Atalay, gelişmiş teknolojilerle ölçümlerin çok hassas biçimde 
gerçekleştirildiği, böylece hakem kararları daha az tartışılır hale geldiği, 
sporcular arasındaki rekabetin en üst seviyeye çekildiği, her türlü verinin 
yüksek ses ve görüntü kalitesinde sunulmasının sporda seyir zevkini artıran 
önemli bir etken olduğunu vurguladı. Çok kısa bir zamanda yurtdışındaki 
etkinliklerde, yüzde yüz Türk mühendisleri tarafından ortaya çıkarılan 
Sports Innova’nın görüleceğini iddia eden Atalay, spor federasyonlarının 
ihtiyaçlarını analiz ederek işe başladıklarını ve şimdi 600 kişilik mühendis 
ekibiyle çeşitli çözümler oluşturduklarını bildirdi. Atalay, Türkiye’de 
çok branşlı ve olimpik seviyedeki oyunların tüm BT altyapısını tek elden 
sağlayabilecek güce sahip olduklarını belirtti.
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-Spor alanında kullanılan bilişim 
teknolojileri (BT) pazarının  dünyadaki 
ve Türkiye’deki büyüklüğü ile ilgili bilgi 
verebilir misiniz? Pazarın büyümesi 
konusunda 2- 5 ve 10 yıllık bir projeksiyon 
yapabilmeniz mümkün mü

-Dünya ile kıyaslandığında Türkiye bu konuda 
hızla gelişmekte olan bir pazar olarak 
nitelendirilebilir. Son yıllarda ev sahipliğini elde 
ettiğimiz UEFA Kupası Finali, Avrupa Basketbol 
Şampiyonası, Universiade Oyunları, Gençlik 
Olimpik Oyunları gibi uluslararası alanda 
saygınlığı yüksek organizasyonları başarıyla 
tamamlamamız sayesinde; önümüzdeki 10 yıl 
için büyük umutlar taşıyoruz. 2020 için aday 
olduğumuz Olimpiyat Oyunları ise ülke olarak 
bu alandaki en büyük umudumuz…

Daha da önemlisi artık bu tip organizasyonlar 
için yurtdışına bağımlı değiliz. Kamu ve özel 
sektör el ele vererek bu organizasyonların her 
aşamasını kendi kaynaklarımızla yönetebilecek 
güce ve tecrübeye sahibiz. Örneğin 2011 yılı 
Türkiye için çok önemli bir yıl olmuştur. Bu 
yıl içerisinde Türkiye tanıtımını çok başarılı 
bir şekilde yaptığımızı düşünüyoruz. 2011’in 
başında düzenlenen Erzurum Üniversitelerarası 
Kış Oyunları sayesinde Erzurum, gelecekteki 
tüm kış oyunları için bölgenin en önemli 
aday şehri olduğunu kanıtlama fırsatı buldu. 
Bunu bilişim teknolojileri ile de birleştirerek 
teknoloji alanında ne kadar ileride olduğumuzu 
kanıtladık. Erzurum, Universiade tarihinde 
bu kadar kapsamlı yazılımın kullanıldığı ilk 
oyunlardır. 
2011 yılının ikinci yarısında yapılan Trabzon 
Avrupa Gençlik Oyunlarında da olimpiyat 

seviyesinde bilişim hizmeti sunuldu. Olimpiyat 
komitesi üyeleri, oldukça yoğun kullanılan 
bilişim teknolojilerinden ne kadar memnun 
olduklarını defalarca dile getirdiler.
İnnova olarak bu iki spor organizasyonuna da; 
bilişim teknolojileri alt yapısı, zamanlama ve 
sonuç sistemleri, etkinlik yönetim sistemi ve 
kiosk sistemleri sunmanın gururunu yaşıyoruz. 

- Sporda BT kullanımının günlük 
yaşamımızı kolaylaştıran uygulamaları 
nelerdir? Bu uygulamalara ek olarak 
önümüzdeki dönemde ne gibi yenilikler 
görebileceğiz?

-Günlük yaşamı kolaylaştırmaktan çok, spor 
oyunları sırasında ve sonrasında hakemlerin, 
sunucuların, medya görevlilerinin ve televizyon 
başındaki izleyicinin bilgiye kolaylıkla 
ulaşmasını sağlamaktadır. Örneğin; gelişmiş 
teknolojiler sayesinde artık ölçümler çok hassas 
biçimde gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede hem 
hakemlerin kararları daha az tartışılır hale 
geliyor hem de sporcular arasındaki rekabet 
en üst seviyeye çekiliyor. Diğer yandan iletişim 
teknolojilerinin ve altyapısının gelişmesi, 
izleyicilere her türlü veriyi en yüksek ses ve 
görüntü kalitesinde sunulmasını sağlıyor. Bu 
da sporda seyir zevkini artıran önemli bir etken. 
Yüzlerce noktada sensörlerle yapılan ölçümler 
sayesinde izleyici ekran başında ya da tribünde 
pek çok istatistiksel veriyi aynı anda görebiliyor, 
anlık karşılaştırmaları takip edebiliyor. Diğer 
yandan bizim Sports İnnova adını verdiğimiz 
etkinlik yönetim sistemi sayesinde binlerce 
oyuncu, hakem ve gönüllünün bir arada 
bulunduğu, onlarca branşta aynı anda çeşitli 
müsabakaların gerçekleştirildiği çok branşlı 
olimpik nitelikteki spor etkinliklerinde her şey 
anlık olarak takip edilebiliyor. 
Çok branşlı spor aktivitelerinin beyni 
niteliğindeki Sports İnnova, Etkinlik Yönetim 
Sistemi (EYS), oyuncular, hakemler, gönüllüler 

ve organizasyon komitesinin tüm ihtiyaçlarının 
otomasyonunu sağlıyor. Oyunların yönetimini 
gerçekleştiren Sports İnnova yazılımı üzerinden 
kayıt yaptıran sporcular ve hakemlerin uçak 
biletleri, konaklama ihtiyaçları, transferleri, 
ne zaman nerede yarışacakları, yarıştıktan 
sonraki skorları gibi bilgilerinin tümü bu sistem 
üzerinde tutuluyor. Akreditasyon, Sporcu 
Bilgi Giriş Sistemi, Gönüllü Yönetimi, Finans 
Yönetimi, Üniforma Yönetimi, Ulaşım Yönetimi, 
Konaklama Yönetimi, Lojistik ve Varlık Yönetimi 
ve Araç Akreditasyonu da dahil olmak üzere 
oyunlara katılacak protokol mensuplarının tüm 
ihtiyaçları da bu sistem üzerinden yönetiliyor. 
Hem Erzurum Universiade Oyunları’nda 
hem Trabzon Gençlik Olimpik Oyunları’nda 
kullanılan bu sistem tamamı Türk mühendisleri 
tarafından geliştirilen ilk Oyun Yönetim Sistemi 
olma özelliğini taşıyor. Böyle bir yazılım 
olmaksızın aynı organizasyonu aynı detayda 
başarılı bir şekilde yönetebilmek mümkün 
olamazdı…

- Türkiye’de Bakanlık, akademi, spor 
kulüpleri ve uluslar arası yarışmalarda 
kullanılan “Spor teknolojileri”,  “Spor 
Veritabanları”, “Performans Ölçümleri” ve 
“Yarışma Analizleri” için hangi yazılımlar 
kullanılıyor. Söz konusu ürünlerde yerli 
programlar var mı? Bunlar, kimler 
tarafından geliştirildi? İsimleri nedir ve 
kimler kullanıyor?

-Biz İnnova olarak özellikle çok branşlı veya 
olimpik nitelik taşıyan yarışmalara odaklanmış 
durumdayız ve bu alanda Türkiye’nin en 
yetkin firmasıyız. Günümüzde, Türkiye’de 
yapılan sportif etkinliklerde ya federasyonlar 
tarafından hazırlanan birbirinden farklı 
yazılımlar ya da yurtdışından getirilen komple 
çözümler kullanılıyordu. İnnova olarak bu 
alanda yüzde yüz Türk mühendisleri tarafından 
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ortaya çıkarılan Sports Innova ve yapılan 
entegrasyonlar sonucu dünya standardında 
çözüm sunuyoruz. Artık federasyonların, spor 
kulüplerinin veya uluslararası yarışmalarda 
kullanılmak üzere hazır çözümümüz bulunuyor.

- Spor oyunları teknolojilerinde Türkiye’nin 
yetkin çözüm entegratörü olarak Erzurum 
Dünya Üniversiteler Kış Oyunları 
(Universiade 2011) ve Trabzon’daki Gençlik 
Olimpiyatları’nın (EYOF 2011) tüm bilişim ve 
altyapı çözümlerini sağladınız. İnnova’nın 
önümüzdeki süreçte uluslararası arenada 
çözüm sunacağı büyük oyunlar var mı?
 
-Türkiye’de yapılan bu organizasyonun 
mükemmelliği uluslararası hakemlerin ilgisini 
çekmiş ve başarılarından dolayı tebriklerini 
kazandı. Uluslararası arenada çözümlerimizi 

tanıtmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. 
Çok kısa bir zaman sonra yurtdışındaki 
etkinliklerde Türkiye’nin markası Sports 
Innova’yı göreceğimize eminiz.

- 2013 Akdeniz Olimpiyatları’nın 
yakın gündeminiz, İstanbul’un 2020 
olimpiyatlarına aday olduğunun 
açıklanmasının ardından İnnova olarak 
bilişim çözümleriyle olimpiyatlar için hazır 
olduğunuzu bildirdiniz. Bu çerçevede ne 
gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?

-Akdeniz Olimpiyatları, Trabzon ve 
Erzurum’dan çok büyük olacaktır. Erzurum 
ve Trabzon deneyimlerimizi Mersin’de 
yapılacak Akdeniz Olimpiyatlarına aktarmak 
için çekirdek bir ekip kurduk. Bu nedenle çok 
daha önceden çalışmalara başlıyoruz. Kurmuş 

olduğumuz ekip, Mersin Koordinatörlüğü ile 
birlikte çalışmak için hazırlıklarını bitirmek 
üzere. Mersin’de bize görev verilirse Trabzon 
ve Erzurum’da olduğu gibi donanımları, 
yazılımları ve tüm sistemleri ile birlikte başarılı 
bir teknoloji operasyonuna imza atacağımıza 
inanıyoruz.

- Kaç yıldır (Hangi tarihten beri) sporda 
BT kullanımı konusunda çalışıyorsunuz? 
Hangi ürünleri geliştirdiniz? Bu kapsamda 
kimlerle işbirliği yapıyorsunuz? Oyun 
yönetim sistemini kurduğunuzu, sonuç 
sistemleri ile zaman ve skor ölçüm 
kurulumlarını da gerçekleştirdiğinizi 
biliyoruz. Ayrıca bu alanda mobil 
uygulamalarınız da var.  Spor oyunları 
teknolojileri kapsamında geliştirdiğiniz 
ürünleri ve kullanıldıkları projeler 
hakkında kısaca bilgi veriri misiniz?

-Belli bir süredir Gençlik Spor Genel 
Müdürlüğü ile yakından çalışıyoruz. Spor 
Federasyonlarının ihtiyaçlarını analiz ederek 
işe başladık ve ardından 600 kişilik mühendis 
ekibimizin gücüyle bu konuda çeşitli çözümler 
oluşturduk. Erzurum ve Trabzon Oyunlarında 
Etkinlik Yönetim Sistemi Yazılımı çözümünü 
sunduk. Oyunların en önemli parçası olan 
Zamanlama ve Sonuç Sistemlerini kurduk 
ve işlettik. Ön yüzden sunmuş olduğumuz 
portal ve mobil uygulamalar ile bilgileri hızlı 
ve kolay ulaşılabilir şekilde son kullanıcılara 
ulaştırdık. Erzurum’da tüm etkinlikler, skorlar 
ve bilgilendirmeler, şehrin çeşitli noktalarına 
yerleştirilen 300’den fazla kiosk, LCD TV ve dev 
LED ekranlar üzerinden yansıtıldı. Sporcular 
ve hakemler İnternet’in olmadığı yerlerde 
bile kiosklarımız üzerinden kişisel bilgilerine 
erişerek, ihtiyaçlarını karşılayabildiler. Ve en 
önemlisi bunların hepsini entegre bir sistem 
olarak sunduk. Bu sayede organizasyon 
komitesi hiçbir sorun ile karşı karşıya 
kalmamasını sağladık. 

- Sizce, ülkemizin gelecekte bu konuda 
dünyaya öncülük yapacağı fırsatlar var 
mı? Bunları açıklayabilir misiniz?

-Türkiye bilişim alanında parlayan bir değer. 
Türkiye’de bilişim sektörü yetkinlik açısından 
diğer tüm rakipleriyle boy ölçüşebilecek 
düzeydedir. Nitekim ülkemizin sahip olduğu 
kaynaklara baktığımızda, Türkiye’nin ciddi ve 
ısrarlı politikalar izlemesi halinde hepimizin 
ortak hedefi olan 2023 vizyonu doğrultusunda 
sektörümüz için konan 50 milyar dolarlık 
ihracat hedefine ulaşmamız mümkündür. 
Hedeflenen 50 milyar dolarlık bilişim hizmetleri 
ve yazılım ihracatı potansiyeli 2,5 milyon insana 
istihdam sağlama kapasitesi ile ülkemiz için de 
büyük önem taşımaktadır. İnnova olarak biz de 
hem bilişim çözümleri alanındaki geniş çözüm 
yelpazemiz hem de sporda bilgi teknolojileri 
alanında özellikle Kafkaslardan Ortadoğu’ya 
uzanan coğrafya içerisinde önemli projelere 
imza atacağımıza inanıyoruz.

- Spor ve bilişim konusunda ne gibi 
uzmanlaşmaya gidilmeli? Bu alana nasıl 
yatırımlar yapılıyor, yapılmalı?

-İnnova, 10 yılı aşkın bir süredir çeşitli 
sektörlerdeki deneyimlerini spor alanındaki 
projelerinde daha da geliştiriyor. İnnova 
olarak, Türkiye’de çok branşlı ve olimpik 
seviyedeki oyunların tüm BT altyapısını tek 
elden sağlayabilecek güce sahibiz. Bu alanda 
yatırımlarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. 
Bu sayede İnnova’nın uzmanlık alanı net bir 
şekilde ortaya çıkmış durumda. Türkiye’de 
bölgenin lider ülke olma yolunda ilerlerken 
spor alanında da pek çok önemli organizasyona 
imza atacaktır. Spor ve bilişimin ayrılmaz bir 
parça olduğu gerçeğinden yola çıkarak, şunu 
diyebiliriz ki bilişim sektöründeki firmalar her 
tür spor aktivitesi için belli bir hedef belirleyip 
bu alana rahatlıkla yatırım yapabilirler.
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