
Sektörün 2011 değerlendirmesi ve 2012 beklentileriDOSYA: Sektörün 2011 değerlendirmesi ve 2012 beklentileri2012 OCAK58 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 59

SAP Türkiye Genel Müdürü Cem Yeker:

Dünya ile rekabet edebilecek insan ve teknolojiye sahibiz

Türkiye’nin 
dünya ile rekabet 
edebilecek 
bilgi, yetişmiş 
insan kaynağı 
ve teknolojiye 
sahip olduğunu 
vurgulayan Yeker, 
hayallerinin 
izinden gidip 
dünya markası 
yaratacak girişimci 
ve onlara ekonomik 
destek olacak 
yatırımcılara ihtiyaç 
duyulduğunu 
söyledi. 

 Öncelikle SAP Türkiye olarak 2011 yılında her alanda güçlü bir performans gösterdiğimizi 
rahatlıkla söyleyebilirim. SAP Türkiye olarak sadece 2011’in ilk 6 ayında SAP Türkiye 
portföyüne eklediğimiz 55 yeni şirketle bile bu yılı yüzde 40’lık büyüme rakamıyla kapattık 
ve bu sonuçla bile rahatlıkla Brezilya, Çin, Rusya, Meksika ve Ortadoğu gibi stratejik ve 
gelişen pazarlar arasında yer almayı başardık. Bunun yanı sıra bu yıl çalışan sayımızı da 
yüzde 90’ın üzerinde bir artışla 145 kişiye ulaştırdık ve şimdi 30 iş ortağımızla birlikte 
Türkiye çapında toplam bin kuruma hizmet veriyoruz.

Sektör geneline baktığımızda bu yıl bilişim alanında en çok konuşulan 
konuların başında hiç şüphesiz “Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme 
Hareketi” (FATİH) adlı kamu projesi geliyor. 40 bin okul ve 600 bine yakın 
dersliğin çağın gerektirdiği bilişim teknolojileriyle donatılması planlanan 
projeyi biz de SAP Türkiye olarak yakından takip ediyoruz. Projeyi sadece 
eğitim teknolojisinde çağ atlama olarak değil, aynı zamanda öğrencilere 
sunulacak bilginin tazelenmesi ve bilgi kalitesini yükseltme olarak da 
görüyoruz. Bu noktada da günümüz “Y” ve “Z’’ kuşağı mensubu öğrencilere 
ulaşma ve başarı düzeylerini artırma yöntemi konusunda da çağdaşlaşma 
yoluna gidilmesi görüşündeyiz. Eğitim içeriğimizi durağan yapıdan kurtarıp 
yeni dünya düzeninin gerek duyduğu düzeye çıkarmada rol oynayacak 
yaklaşımın da “gamification”, yani “oyunsallaştırma” olduğuna inanıyoruz. 
SAP Türkiye ekibi olarak uzun süredir bu konuya kafa yoruyor ve Fatih 
Projesi’nin sunacağı bu teknolojik altyapı üzerine inşa edilmesi gereken 
yeni eğitim içeriklerinin nasıl olmasını gerektiğini tartışıyoruz. Bu konuda 
birlikte fikir alışverişi yaptığımız kişilerden birisi de dünyaca ünlü satranç 
ustası Garry Kasparov: Satrançta, ölçülebilen en iyi savunma, en iyi saldırı 
vb. alanların sadece birisinde değil, hepsinde birden tüm zamanların en iyisi 
olan satranç simgesi.

Dünya çapında yapılan araştırmalara göre bireylerin düşünme yapısı ve 
düşünce yönteminin 6 ile 9 yaş arasında oturduğunu ve bu dönemde 
satranç ile bir şekilde tanışmış bireylerin stratejik düşünme algısı 
kazandığı ortada. Peki, bu durumda satrancı neden eğitim 
sistemimizin bir parçası haline getirmiyoruz?
Dört bin yıldan uzun tarihi olan satrancın eğitim sisteminin 
bir parçası olması fikri yeni değil. Satranç hali hazırda 
eğitim sistemimizde seçmeli bir ders olarak da mevcut. 
Burada “oyunsallaştırma” yaklaşımıyla birlikte fark 
yaratacak yeni planlama, satrancı salt bir ders olarak 
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konumlandırmak yerine, satranca her dersin 
içerisinde bir bölüm olarak yer vermek. Yani 
matematiği satranç ile öğretmek ya da satranç 
tahtası üzerinde farklı oyunlar tasarlayarak 
öğrencilerden çözüm bulmalarını istemek.
Satranç burada sadece bir örnek. Bu örnekten 
yola çıkarak yeni eğitim sisteminin içeriğinin 
ne olacağını ve nasıl şekillenmeye başlamasını 
gerektiğini tartışmaya başlamak da oldukça 
önemli. Çünkü kara tahta düzeninden, tablet 
bilgisayar ortamına geçip eğitim içeriğimizi 
değiştirmezsek, bu yatırımın faydası ortaya 
çıkmayacak ve Fatih Projesi yeni 
donanımları alıp öğrencilere 
dağıtma projesi olarak kafalarda yer 
edecektir.

 Bu yıl, SAP olarak global 
büyüme stratejimizin de en önemli 
parçasını oluşturan “bulut bilişim” 
ve “SAAS”, sektörde göze çarpan 
en önemli gelişmeler olarak dikkat 
çekti. Teknoloji yatırımı yapan 
şirketler 2011 yılı boyunca sık sık 
SAP gibi geliştiricilerin yeni SAAS 
çözümleriyle tanıştı ve çok sayıda 
şirket BT yapılarını “bulutlara” 
taşıdı. Özellikle küçük ve orta ölçekli 
şirketlerin bu trendin başını çektiğini 
söyleyebiliriz. Büyük şirketler ise 
şube ve bayilerini, dünyanın dört bir 
yanında bulunan bölüm ve ofislerini 
daha iyi yönetebilmek adına bulut 
teknolojilerini uygulamaya koydular. 
Bunun yanında, yılın son ayında, bulut temelli 
Human Capital Management (HCM) çözümleri 
alanında dünya lideri SuccessFactors’ı 3,4 
milyar ABD Doları’na satın almamızla birlikte 
bulut alanında gerçekleşen en heyecan verici 
gelişmeye de yine SAP olarak imza attık. 
Bu yıl bilişim sektörünü meşgul eden diğer 
konular ise mobilite ve sosyal medyaya uyum 
sağlama imkânı veren kurumsal uygulama 
çözümleri oldu. 2011’de artık bir zorunluluk 
haline gelen mobilite ve sosyal medya 
uygulamaları sayesinde şirketler, gerçek 
bir değer ortaya koymaya başladılar. Bu 

uygulamalara ait özellikleri kendi sistemlerine 
adapte etmeyi başaran şirketler, yaptıkları 
çalışmaların faydasını somut olarak da 
görmeye başladılar. Örneğin bir şirkete ait 
hemen her bilgiyi kayıt altına alan bir sistem 
olarak ERP, 2011 yılında sosyal medya 
araçlarının girildiği en doğru yer olmayı 
başardı. Dahası, SAP olarak ERP üzerine 
yaptığımız adaptasyonlar güvenlik risklerinin 
ortadan kaldırılmasını sağlarken, çalışanların 
işlerini sosyal medyaya yaymasıyla da 
verimlilik artışı sağlanmış oldu. 

Sunduğumuz çözümler sayesinde 
müşterilerimiz, Twitter ve Facebook’ta 
pazarlama kampanyaları düzenleyip kampanya 
başarılarını CRM üzerinden takip edebilir hale 
geldi. Sosyal medya devrimi bize kurumsal 
yazılımlarda da sosyal medya fikrinden 
yararlanmayı öğretti. Artık insan kaynakları 
yazılımlarında da sosyal ağlardaki bağlantıyı 
andıran arayüzler kullanabiliyoruz. Şirket 
içindeki proje takip sistemlerinde sosyal 
ağlardan alıştığımız tartışma kültürünü 
uygulayan streamwork.com çözümümüz ise 
2011 yılının en popüler ürünleri arasındaydı.

Bunun yanında, SAP 2011 yılında in-memory (bellek içi), mobil uygulamalar, iş zekâsı, 
Kurumsal Performans Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve endüstrilere özel ERP, 
Tedarik Zinciri Yönetimi ve Müşteri İlişkileri Yönetimi çözümlerimiz de sektörün dilinden 
düşmedi diyebilirim.

 Bu konuda sektörün önünde büyük engeller olduğunu düşünmüyorum. Bana göre 
Türk bilişim sektörü dünya ile rekabet edebilecek bilgiye, yetişmiş insan kaynağına ve 
teknolojiye sahip. Sadece bu alanda ekonomik bir değer ortaya koyabilecek daha fazla 
girişimciye ihtiyaç var. Yani Steve Jobs gibi girişimcilere, yani hayallerinin izinden giderek 
yepyeni yeni ürün ve teknolojilere imza atabilecek, dünya markası yaratacak girişimcilere 
ve onlara ekonomik destek olarak yatırımcılara ihtiyaç var. Yavaş yavaş 
bunun örneklerini de görmeye başladık. Özellikle de e-ticaret ve İnternet 
alanında.

 Sırasıyla telekom ve İnternet altyapılarının genişletilmesi ve 
yenilenmesi; ekonomik değer yaratabilecek yeni ve orijinal projelerin 
desteklenmesi ve ülke genelinde teknoloji kullanımı ve bilgi düzeyinin 
artırılması. Örneğin; dünya çapında 1.200’ü aşkın üniversitenin 
yararlandığı “SAP Üniversite İş Birliği Programı” (SAP University 
Alliances Program), gibi toplumsal yönden büyük önem taşıyan 
projeleri hayata geçirerek yetişmiş insan gücünü desteklemek de 
büyük önem taşıyor. Hali hazırda bu programa ODTÜ, Bahçeşehir 
Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Özyeğin 
Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Okan Üniversitesi ve 
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi dahil olmuş durumda. SAP 
Üniversite İş Birliği Programı’na üye üniversiteler, derslerinde en 
güncel SAP sistemlerini kullanarak öğrencilerine interaktif bir eğitim 
ortamı sağlarken, öğretim üyelerine de dünyadaki diğer öğretim 
üyeleri ile iletişime geçebilme ve deneyimlerini paylaşabilme imkânı 
sağlıyor. Dahası üniversiteler, program kapsamında danışmanlık 
sertifikası eğitimi de verebildiğinden, öğrenciler dünyada 25’ten 
farklı sektörde, Fortune 100 ve Forbes 2000 listelerinde yer alan 
dünyanın lider firmaları tarafından kullanılan SAP programlarını 
öğrenerek, diğer mezunlara göre bir adım önde oluyorlar.
 

 Uluslararası pazar araştırma kurumu EITO’nun yılın ilk yarısında 
açıkladığı verilerine göre, Türk bilişim ve iletişim teknolojileri pazarı bu 
yıl yüzde 8 oranında büyüyerek 20,8 milyar Euro’ya ulaşmış durumda. 
Türkiye, bugün Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında. Pazar 
hacmine bakıldığında ise Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, 
İspanya ve Hollanda’dan sonra yedinci sırada bulunuyor. Türk 
bilişim ve iletişim teknolojileri pazarının 2012’de yüzde 10’un 
üzerinde bir büyüme hızıyla yoluna devam edeceğine inanıyorum. 
Bunun yanında SAP Türkiye olarak ise 2011’de gösterdiğimiz 
güçlü performans sonrasında 2012 yılında da yine yüzde 
30’un üzerinde bir büyüme gerçekleştirmeyi istiyoruz. 
Önümüze koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmek üzere 
2012 yılında ERP’nin yanında özellikle bulut bilişim, HANA 
ve in-memory teknolojileri alanlarına odaklanacağımızı 
söyleyebilirim. 
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