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İnnova Kiosk ve Otomasyon Çözümleri Direktörü Ahmet Kebabçıoğlu:

İşitme engelliler alfabesi kiosk ara yüzü, 
2012 sonunda kullanıma sunulacak

Engellilerin kullanımına yönelik kiosk uygulaması çözümleri 

geliştirdiklerini anlatan Kebabçıoğlu, yılsonuna kadar ODTÜ 

işbirliğiyle, işitme engelliler alfabesi olarak bilinen el işaretleri ile 

iletişimi kiosk ara yüzünü tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Kemal Ateş

S elf servis hizmet 
teknolojisinin tüm 
dünyada yayılmasıyla 

birlikte, 7 gün 24 saat hizmet sunma amacıyla kioks uygulamaları 
gündeme geldi. Avrupa dillerine Türkçe köşk kelimesinden geçen bir 
sözcük olan kiosk, aynı zamanda dokunmatik ekranlı kısıtlı bilgi girişi olan 
bir bilgisayarları tanımlamakta kullanılıyor. Çok çeşitli sektörlerde bilgi 
vermek-bilgi almak ya da bir cihazı yönetmek amacıyla kullanılan kiosklara 
en yaygın örnek olarak bankamatik ya da diğer adı ile ATM’ler gösterilebilir. 
Özellikle 90’lı yılların başında birçok firma ve kurum kitlelerle buluşup 
kendilerine özgü çözümleri üretip hizmetlerini kiokslar üzerinde vermeye 
yöneldi. 
Türk Telekom Grup Şirketleri’nden İnnova, üretim, finans, Telekom ve kamu 
gibi birbirinden farklı sektörler için tasarımdan operasyona kadar akıllı 
kiosk çözümleri üreterek farklı ve yenilikçi bir hizmet sunuyor. “Ki” markası 
altında iş ortakları ağı oluşturan; kritik pazarlar için kiosk çözümleri ve 
servisi sunarak tüm dünyaya yayılmış üyelerden oluşan İnnova Kiosk, 
Avrupa Self-Servis Birliği (EAFS) organizasyonunun kurucu üyesi.  Dünya 
üzerinde yaklaşık 20-25 yıldır, Türkiye’de henüz 12 yıldır kullanılan kiosk 
sistemleri hakkında İnnova Kiosk ve Otomasyon Çözümleri Direktörü Ahmet 
Kebabçıoğlu ile bir söyleşi yaptık. 

http://www.bilisimdergisi.org/s142
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-Dünyadaki kiosk pazarının 
Türkiye’deki büyüklüğü ile ilgili 
bilgi verebilir misiniz? Bu pazarda 
Türkiye’nin mevcut durumu ve 
eksiklikleri konusunda ki görüşlerinizi 
alabilir miyiz?

-Kiosk sistemleri dünya üzerinde yaklaşık 
20 - 25 yıldır kullanılırken Türkiye’de henüz 
son 12 yıldır kullanılıyor. Sadece Rusya’da 
360 binden fazla fatura ödeme kiosk terminali 
kurulu olduğu biliniyor. Tüm dünyada yaklaşık 
3 milyon adet kiosk olduğu tahmin ediliyor. 
Kiosk kullanımının yaygınlaşmasında en 
önemli etkenleri olarak;
• PC donanım maliyetlerinin düşmesi,
• Dokunmatik ekran kullanımının 
cep telefonları ve ATM ler sayesinde 
yaygınlaşması,
• İşgücü maliyetinin yükselmesi,
•İletişim ve network altyapılarının güçlenmesi 
sayesinde sistem yönetiminin uzaktan 
yapılabilmesi,
•Internet’in çok hızlı gelişmesi, görsel ve 
işitsel teknolojinin özellikle multimedya 
uygulamalarını zenginleştirmesi sayılabilir.
Türkiye’de ise kiosklar ağırlıklı olarak finans 
ve parekende tarafında kullanılıyor. Kamu, 
henüz pazarda rol üstlenmedi. Pazarın 

yeteri kadar hızlı gelişememesinin en 
önemli faktörü, kurumların fiyat avantajına 
aldanarak kurumsal olmayan firmalarla iş 
birliği yapması, küçük firmaların kısa sürede 
pazardan çekilerek, mağdur ve mutsuz 
müşteriler yaratması oldu.
Kurumlarımızın planlarını yaparken daha uzun 
vadeli düşünmeleri ve en ucuz ürünü değil, 
en ekonomik çözümü tercih etmeleri başarılı 
proje sayısını artıracak, pazarın gelişmesine 
katkı sağlayacak.

- Günlük yaşamımızı kolaylaştıran 
kiosk uygulamalarına dünyadan 
ve Türkiye’den örnekler nelerdir? 
Önümüzde ki dönemlerde bizleri ne 
gibi yenilikler bekliyor?

- Tüm dünyadaki örneklerinde kiosk pazarında 
finans, hep öncülük etti. Finansı daha sonra 
parekende, turizm, endüstri gibi sektörler 
izledi, pazara en son kamu girdi. Bu trent 
Türkiye’de de aynı şekilde cereyan ediyor. 

Türkiye’de kamu tarafından kiosk projeleri 
çok yeni olmakla beraber, çok başarılı işler 
de yapıldı. Buna bir örnek ASKİ tarafından 
geçekleştirilen nakit para ile kart dolum 
kioskları EAFS tarafından http://www.

kioskeurope.com/
node/7631  “Best 
Goevrnment Project” 
ödülü ile taçlandırıldı.
Bu olumlu rüzgârın 
kurumsal projeler ile 
daha da gelişeceğini, 
özellikle yaygın 
network kioskları ile 
ödeme ve tahsilat 
sistemleri, başvuru, 
müracaat ve 
sorgulama gibi çeşitli 
konularla tüm ülke 
çapında vatandaşlara 
hizmet götüreceğini 
bekliyoruz.

- Erzurum Dünya Üniversiteler Kış 
Oyunları’nın (Universiade2011) kiosk ve 
elektronik (sayısal) imza (digital signage) 
çözümlerinin üreticisi oldunuz. İnnova 
Kiosk’un önümüzdeki süreçte uluslararası 
arenada çözüm sunacağı büyük etkinlikler var 
mı?

- Şimdi önümüzdeki hedef 2013 Mersin Akdeniz 
oyunları. Bu oyunlar kapsamında gerekli kiosk ve 
e-imza çözümleri içinde görev alıp ülkemize yakışır 
şekilde bir çözüm üretmeyi amaçlıyoruz.

-Kiosk proje ve uygulamalarında özel 
gereksinimli (engelli) bireyler için nasıl 
çözümler geliştirildi?

-Kiosk çözümleri uygulama alanları hayal gücümüzle 
sınırlı olup çok farklı ve fazla konuda uygulama yeri 
bulabiliyor. Dünyanın en adetli kiosk projelerinden birisi 
“KODAK Picture maker” dır. Picture Maker, kiosklarının 
dünya genelinde 35 bin adedin üstünde olduğu biliniyor. 
Ülkemizde ise en adetli projeler kapsamında Garanti 
Bankası İnternet ve telefon bankacılık ünitelerini 
sayabiliriz. Bu iki ürünün adedinin 2 binin üzerinde 
olduğu belirtiliyor.
Diğer taraftan engelli vatandaşlarımızın kullanımına 
yönelik biz, 2005 yılında çalışmalara başladık. Halen 
ülkemizde ve yurtdışı müşterilerimizde yoğun bir şekilde 
kullanılan Double Screen Kiosk - DBL210 ve SNG210 
modellerimiz “Disabled World” tarafınca onaylanmış 
standartlara uygun geliştirildi.

-Özel gereksinimli 
(engelli) bireylerin 
yaşamlarının 
iyileştirilebilmesi 
konusunda 
kısa dönemde   
geliştireceğiniz yeni bir 
kiosk çözümü var mı?

-Yaklaşık 6-7 yıldır pazara 
sürdüğümüz engelli 
vatandaşlarımızın kullanımına 
uygun modellerin yanında işitme 
engelliler alfabesi olarak bildiğimiz 
el işaretleri ile iletişimi kiosk 
ara yüzü olarak da geliştirme 
çalışmalarımız Ankara Ar-Ge 
birimimiz tarafından ODTÜ işbirliği 
ile devam ediyor. Kısmetse 2012 
sonuna doğru bu modelimizi de 
kullanıma sunmayı planlıyoruz.

http://www.bilisimdergisi.org/s142


