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Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv:         
Dünyanın yeni sınavı: Teknolojik dönüşüm          

Önümüzdeki 
dönemde İnternet’in 
mobil olarak 
çok daha geniş 
kitlelere ulaşacağını 
bildiren Ciliv, 
teknolojik gelişimin, 
girişimciliğin ve 
uygun yatırım 
ortamlarının 
önünün açılması 
için sektörün tüm 
oyuncularının el ele 
vererek çalışması 
gerektiğine işaret 
etti. 

Önümüzdeki yıl ve sonraki dönemde İnternet mobil olarak çok daha geniş kitlelere ulaşıyor 
olacak. 
Türkiye’nin lider teknoloji ve iletişim şirketi olarak, şirketlerimizin başarısına “daha fazla” 
katkı sağlamak için yeni bir vizyon geliştirerek Turkcell MobilŞirket’i hayata geçirdik. 1 
yıldır şirketlerimize mobil iletişimin sağladığı olanakları tanıtmak ve danışmanlık vererek 
yaşayacakları teknolojik dönüşümü kolaylaştırmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. 
Anadolu’yu gezerek, binlerce şirketimize bu vizyonu anlatıyoruz, anlatmaya devam 
edeceğiz.

 Rekabet gücümüzü artırmak ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak istiyorsak 
mutlaka teknolojik gelişimin, girişimciliğin ve uygun yatırım ortamlarının 
önünü açmamız gerekiyor. Sektörün tüm oyuncularının el ele vererek 
bu yönde çalışması gerekiyor. Ortak bir bilinç geliştirebilmek için 
platformlar yaratılması şart. 2011 yılında bu yönde önemli işlere imza attık. 
Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’ün himayesinde gerçekleşen İnovasyon 
Zirvesi, Apple’ın kurucu ortaklarından Wozniak’ı ağırladığımız Teknoloji 
Zirvesi, Özyeğin Üniversitesi ile hayata geçirdiğimiz “Girişim Fabrikası” bu 
işler arasında sayılabilir. 

 Dünyadaki tüm ekonomilerin ve tek tek şirketlerin vermesi gereken bir 
sınav var: Teknolojik dönüşüm. Teknoloji ve mobilitenin hüküm sürdüğü 
yeni dünyada fark yaratmak için, başarılı olabilmek için bu sınavın verilmesi 
gerekiyor. 
Biz Turkcell’de “İşimiz teknoloji ama asıl işimiz İnsan” diyoruz. Bu 
nedenle teknolojik dönüşümün insana ulaştırılması, insanların ihtiyacıyla 
buluşturulması çok ama çok önemli. Aynı şekilde şirketlerimizin de 
inovasyonu ve katma değeri ön plana çıkaran bir anlayışla işlerini 
yürütmeleri, dünya ile rekabet açısından çok önemli. Gartner’ın 
araştırmasına göre, yazılım ve donanım masraflarını azaltarak çok çarpıcı 
tasarruf avantajları sağlaması ve hızla hizmet sunabilecek esnekliğiyle 
kaynakları verimli ve demokratik şekilde bölüştürmek için çok uygun 
bir araç olması nedeniyle, bulut bilişim kullanacak şirketlerin gelirleri 
artacak. Turkcell olarak öncü çalışmalara imza atıyor ve Avrupa’daki 
birçok operatörün yapmadığı işi yapıyoruz. Bulut Bilişim’in KOBİ’lerimizin 
hayatında çok büyük bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz. 

 2011’in ilk üç çeyreği itibariyle iletişim ve teknoloji sektörü 17 
Milyar TL’nin üzerinde bir hacme ulaşmış durumda. BTK’nın 
çeyrek raporlarını karşılaştırdığımızda görüyoruz ki, 2010’un S3. 
çeyreğinde 1.160 milyon olan mobil İnternet kullanıcısı, 1 yıl 
içinde 4 milyonun üzerine çıktı. Data kullanımı ise bir yıl içinde 
yaklaşık 3 kat artarken, 3G abone rakamı da 16.6 milyondan 
28.6 milyona yükseldi. Mobil iletişim çok dinamik ve 
gelişime açık bir dönemini yaşıyor. 
2012’de de sektörümüzdeki büyüme trendinin süreceğini 
düşünüyoruz. 

 Mobil İnternet’in ve mobil 
uygulamaların halkın cebine 
girmesi 2011’in en önemli 
adımı kabul edilebilir. 
Turkcell olarak uzun zaman 
önce kendimize genişbant 
ve “mobil İnternet” 
vizyonumuz doğrultusunda 
bir yol çizmiştik. Bu yol aynı 
zamanda bilgi toplumuna 
dönüşüm yolunda atılmış 
önemli bir adımdı. 2011’deki 
büyümenin ana etmeni 
akıllı telefonlar, tabletler 
ve mobil İnternet oldu.  
Akıllı cihazlarla artık cep 
telefonları bilgisayarımız, 
cüzdanımız, televizyonumuz, 
sağlık monitörümüz, 
müzik çalarımız, oyun 
konsollarımız haline 
geldiler. 

http://www.bilisimdergisi.org/s139


