
MARMARA LIFE
M A R U F  Ö Z E L  E K İ

YENİDEN  
DÜŞÜN,  
BİRLİKTE  

HAREKET ET

PLANI TAVİZSİZ UYGULAMAK 
BAŞARIYA GÖTÜRÜR

MARUF21 İÇİN  
KAYITLAR AÇILDI



MARUF21 İÇİN 
KAYITLAR AÇILDI MARMARA URBAN FORUM

ÇÖZÜM ÜRETEN KENTLER

Yeniden Düşün,  
Birlikte Hareket Et

1-3 Ekim 2021
Online

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından 1-3 Ekim 
2021 tarihleri arasında ikincisi online olarak düzenle-
necek Marmara Urban Forum (Marmara Uluslararası 
Kent Forumu – MARUF21), COVID-19 salgınıyla birlik-
te yerleşik kentsel politikaları ve planlama süreçleri-
ni yeniden sorgulamanın gereğiyle “Çözüm Üreten 
Kentler: Yeniden Düşün, Birlikte Hareket Et” başlığı 
etrafında şekilleniyor. Katılımın ücretsiz olduğu forum 
için kayıtlar alınmaya başlandı.

YENİDEN DÜŞÜN, BİRLİKTE HAREKET ET  
(RE-THINK, CO-ACT)

İklim değişikliği, doğal kaynakların tahribatı, ayrımcı-
lık, eşitsizliklerin ve yoksulluğun artışı gibi problem-
ler bir yandan kenti ve kent sakinlerini tehdit eder-
ken diğer yandan hâlihazırdaki kentleşme pratikleri 
ile daha da karmaşık bir hal alıyor. Mevcut yönetişim 
mekanizmaları ve paradigmalar ise, başta göçmen-
ler, yoksullar, çocuklar, yaşlılar ve diğer kırılgan grup-
lar olmak üzere, kent sakinleri için adil ve eşitlikçi bir 
çözüm geliştirmede yetersiz kalıyor. Salgın hastalık-
lar, zorunlu göçler gibi toplumları ve bireyleri hızla 
ve büyük ölçüde etkileyen küresel ölçekli krizler, 
kentlerde şimdiye kadar tecrübe ettiğimiz süreçler 
ve yönetsel araçlar üzerine yeniden düşünülmesine 
ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Öte yandan problemle-
rin yaygınlığı, derinliği ve maliyeti tüm paydaşlarla 
birlikte hareket etmeyi zorunlu kılıyor. Bu problemler 
karşısında gittikçe daha hayati önem taşıyan sağlık-
lı, dayanıklı, kapsayıcı, yaratıcı, yenilikçi ve sürdürü-
lebilir kentler oluşturmanın ilk adımı ise, bu konular 
üzerine yeniden düşünme ve birlikte hareket etme 
ihtiyacımızın farkına varmak.

6 TEMEL EKSEN

COVID-19 salgını kentsel, ulusal ve küresel ölçekte 
bireysel ve toplumsal yaşama ilişkin konuları yeni 
baştan ele almanın gerekliliğini ortaya koydu. Salgın, 
tüm dünyada sağlık hizmetleri konusunda aksaklık-

lara, işsizliğe, ekonomik kayıplara, gelir eşitsizliğinde 
derinleşmeye, eğitim ve kültür sektöründe sıkıntılara 
sebep oldu. Kentten beklentilerin ve alışkanlıkların 
sorgulandığı bu süreç, kente dair algıları da yeniden 
şekillendiriyor. Kentlerde çoğunlukla hız ve hareket-
lilik üzerinden belirlenen öncelikler, bir anda karşı 
karşıya kalınan yavaşlama ve hatta durağanlık süreci 
ile birlikte değişiyor. Ev ve ofis kullanımları, uzaktan 
çalışma pratikleri, kamusal alan kullanımları, ulaşım 
yönetimi, gelir eşitsizliği ve kentsel sağlık imkânları 
gibi pek çok konu, üzerine yeniden düşünülmesi ge-
reken temel meseleler haline geldi.

Dünya genelinde, kentleri derinden sarsan salgın 
sürecinden çıkarılan dersleri öğretilere dönüştürmek 
ve köklü dönüşümleri başlatmak için bir fırsat sunan 
Marmara Urban Forum’da birbirini besleyecek altı 
ana eksene odaklanılacak. Forum boyunca, “Sağ-
lıklı”, “Kapsayıcı”, “Yenilikçi”, “Dayanıklı”, “Sürdürü-
lebilir” ve “Yaratıcı” kentler olarak belirlenen temel 
eksenler etrafında; yerel yönetimler, kamu sektörü, 
özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve 
tüm diğer paydaşlar ile birlikte yürütülecek bir diya-
log, üretim ve paylaşım zemini oluşturulacak.

MARUF on the GO

Günümüzün kentsel sorunlarına köklü çözümler ara-
yan MARUF21, üç gün sürecek olan oturum ve et-
kinliklerin yanı sıra Ağustos ve Eylül aylarında ger-
çekleşecek olan “MARUF on the GO” programına da 
ev sahipliği yapacak. İki aya yayılacak olan bir dizi 
dinamik öğrenme ve etkileşim sürecini içeren bu et-
kinlikler, bir yandan MARUF21’in zamana ve mekâna 
yayılmasını sağlarken diğer yandan forumun aça-
cağı düşünme ve tartışma alanı için önemli konu 
ve sonuçlar üretiyor olacak. Atölye, çalıştay, eğitim 
programları, webcast ve podcast yayınları gibi çeşitli 
mecralarda gerçekleşecek olan etkinlikler ile “MA-
RUF on the GO” kent ile ilişkilenen her disiplinden 
katılımcıya açık olacak.
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PLANI TAVİZSİZ UYGULAMAK 
BAŞARIYA GÖTÜRÜR

SALİH ÇİL – İNNOVA SATIŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 

Her sektöre, platform bağımsız, uçtan uca çö-
zümler sunan İnnova, akıllı şehirler kavramı-
na veri odaklı yaklaşımıyla katkıda bulunan ve 
pandemi sürecinde sağlık sistemine ve dijital 
dönüşüme entegre projeleriyle pek çok atılım 
gerçekleştiren bir kuruluş. İnnova Satış Genel 
Müdür Yardımcısı Salih Çil, bizlere faaliyetlerini, 
hedeflerini ve akıllı şehirler kapsamında yerel yö-
netimlerle birlikte atılabilecek adımları anlatıyor.

Bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Şirketteki göre-
viniz nedir?

Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. Ça-
lışma hayatıma 1998 yılında İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi iştiraklerinden İGDAŞ’ta başladım ve 2010 
yılına kadar çeşitli kademelerde yöneticilik görevle-

rinde bulundum. Aynı yıl, Sağlık A.Ş.’de Satın Alma 
ve İhlaleler Müdürü olarak çalışmaya başladım. 2016 
yılının Aralık ayında Türkiye’deki yerel yönetimlerin 
bütçe ve personel sayısı açısından en büyük insan 
kaynakları yönetim şirketi olan İSPER A.Ş.’ye genel 
müdür olarak atandım ve 2019 yılı sonuna kadar bu 
görevimi sürdürdüm. 2020 yılının Mart ayından beri 
İnnova’da Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcı-
sı olarak görev alıyorum.

MÜŞTERİ DENEYİMİNİ EN ÜST SEVİYEYE  
ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Faaliyet alanlarınızı kısaca anlatır mısınız?

İnnova olarak, telekomünikasyon, finans, peraken-
de, enerji, otomotiv, medya, üretim, hizmet ve ka-
muda sağlık, eğitim, ulaştırma, güvenlik ve altyapı 

alanları başta olmak üzere, her sektördeki kuruluş-
lara platform bağımsız, uçtan uca çözümler sunuyo-
ruz. Sektörün ve müşterinin ihtiyaçlarına yön verme 
vizyonuyla, müşteri deneyimini en üste seviyeye 
taşımayı hedefliyoruz. 1999 yılında kurulan ve 2007 
yılından bu yana iştiraki olduğu Türk Telekom Gru-
bunun Bilgi Teknolojileri Çözümleri alanında ana 
sağlayıcı şirketlerinden ve Türkiye’nin sayılı bilişim 
teknolojileri firmalarından biri olarak birçok projede 
etkin rol üstleniyoruz. 

İstanbul ve Ankara’daki merkez ofislerimizin yanı 
sıra, 12 şehirde daha bulunan ofislerimizle, 1400’den 
fazla uzman mühendisten oluşan kadromuzla, ta-
mamen kendi kaynaklarımızla ürettiğimiz, yüzde 
100 yerli ve milli çözümleri bugüne kadar 4 kıtada 
37’den fazla ülkeye ihraç ettik. Şu anda Katar, Ku-
veyt, Lübnan, Bahreyn, Cezayir, Suudi Arabistan ve 
Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki projeler ile Yunanis-
tan’daki kiosklarımızla aktif olarak yer alıyoruz.

Yapay zekâ teknolojileri, büyük veri, veri analitiği, 
IOT, RPA ve fintech alanlarında yetkinliğe sahip olan 
İnnova olarak; ödeme, sadakat ve tahsilat gibi fin-
tek çözümleri alanında PayFlex İnnova, Nesnelerin 
İnterneti alanında SkywaveIoT, idari ve yasal alacak 
takibinde LEGA ve ATS, sağlık teknolojileri ve has-
tane yönetimi alanında HICAMP, ağ yönetim ve iz-
leme alanında Network 360 markalarıyla hizmet ve-
riyoruz. Bunların yanı sıra, biyometrik imza, e-işler, 
doküman yönetimi, hazine portalı, portal yönetimi, 
Arena, Hermes, NOVA, Avioflex ile geniş bir yelpa-
zede uçtan uca çözümler sunuyoruz.

Bunlara ek olarak, sahip olduğumuz yerli ve milli 
ürün yazılımları ile yönetilebilir hizmetler, dış kay-
nak ve danışmanlık hizmetleri de veriyoruz. Sistem 
entegrasyon tarafında donanım, Kiosk & Digital Sig-
nage ve altyapı hizmetlerini sunuyoruz. Üçüncü ta-
raf ürün ve hizmetlerde SAP, Micro Focus, İş Zekâsı, 
CRM, IT Yönetişim, RPA ve Proje Yönetimi gibi alan-
larda faaliyet gösteriyor ve kurumların dijital dönü-
şümüne de iş ortakları olarak destek oluyoruz.

SKYWAVEIOT EKONOMİK VE EKOLOJİK  
KAZANÇ SAĞLIYOR

Akıllı ve sürdürülebilir kent kavramı çerçevesin-
de, başta yerel yönetimler olmak üzere kamu 
kurum ve kuruluşları sizin hizmetlerinizden nasıl 
faydalanabilir?

Trafikten sağlığa, kamu hizmetlerinden enerji tasar-
rufuna kadar şehrin tüm ihtiyaçlarının merkezi bir 
sistem üzerinden yönetilebileceği ideal bir altyapı 
sunarak, şehirlerin vatandaşlar için daha yaşanabilir 
hale gelmesini sağlıyoruz. Analitik süreçlerle orta-
ya çıkabilecek sorunların henüz sorun oluşmadan 
tespit edilebilmesini ve önlem alınmasını sağlayan 
SkywaveIoT çözümlerimiz, ekonomik ve çevresel 
olarak büyük kazançlar elde edilmesine olanak ve-
riyor.

Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz akıllı şehir proje-
lerinde, sensörler ve nesneler/cihazlar arası haber-
leşme teknolojileri, kiosklar, dokunmatik ekranlar, 
veri merkezi, destek hizmetleri ve operasyon mer-
kezi çözüm ve hizmetlerini SkywaveIoT platformu-
muz üzerinden sunduk. Ayrıca tüm bunların Akıllı 
Şehir yönetim platformumuz ile entegre biçimde 
yönetilmesini de sağlıyoruz.

AKILLI ŞEHİR TEK NOKTADAN YÖNETİLEBİLİR

Alanınızın, akıllı kent tasarımında geleceğe dö-
nük olarak önemi ve değeri nedir?

Akıllı şehirler, temelde birçok teknolojinin bir araya 
gelmesiyle ortaya çıkıyor. Bunların başında, cihaz-
ların internete ve birbirlerine bağlanmasını ve ha-
berleşmesini sağlayan Nesnelerin İnterneti (IoT) ge-
liyor. IoT’de yeni nesil bağlantı teknolojilerinin yanı 
sıra, ölçümler yapabilen ve veri toplayan sensörler, 
kameralar ve benzeri çevre birimleri gibi ekipman-
lar kullanılıyor. IoT’yi bugün trafikten sağlığa, bina 
yönetiminden ulaşıma, hatta çevre korumaya kadar 
birçok alanda kullanabiliyoruz. Tüm bunların üze-
rinde siber güvenlik ve merkezi yönetim sistemleri 
çalışıyor. Ayrıca yapay zekâ, makine öğrenimi gibi 
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HIZLANAN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ SİSTEMATİK 
BİR ŞEKİLDE YÖNETEBİLMEYİ AMAÇLADIK

Sizin, özellikle pandemi sonrası değişen iş yapış 
şekilleri çerçevesinde yeni hedefleriniz ve gele-
cek vizyonunuz nedir?

Pandemi, dijital dönüşümün kaçınılmaz hale geldi-
ğinin altını bir kez daha çizdi ve katalizör olarak bu 
çalışmalara hız kazandırdı.  İnnova olarak dijital dö-
nüşümde uzun yılların eseri tecrübemiz ve bilgi biri-
kimimiz ile salgın boyunca müşterilerimizin yanında 
yer aldık ve kurumların bu süreçte ortaya çıkan ihti-
yaçlarını karşıladık. 

Bu süreçte hız kazanan dijital dönüşümü sistematik 
bir şekilde yönetebilmek için öncelikli olarak strate-
jik yol haritamızı belirledik. Ürün/servis odaklı orga-
nizasyon modelimizle çevikliğimizi artırırken, etkin 
müşteri, kaynak ve iletişim yönetimini hedefledik. 

Çalışmalarımızın özünde, yerli ve milli teknoloji çö-
zümlerinin geliştirilmesine katkı sağlayarak, tekno-
lojinin sadece tüketicisi değil, üreticisi olma bilinciy-
le hareket ediyor, sektörümüze öncülük etmek için 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerine büyük önem 
veriyoruz.  Türk Telekomun da desteğiyle çalış-
malarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İnnova 
olarak kendi dönüşüm hikayemizi yazarken, müş-
terilerimizin de dijital dönüşümlerine ürünlerimizle 
ortak oluyor, AR-GE çalışmalarımızdan büyük güç 
alıyoruz. Değişime ayak uydurmak değil, değişimi 
yönetmek için AR-GE faaliyetlerimizi ara vermeden 
sürdürüyoruz. 

İlerleyen süreçte de platform bağımsız ürün ve çö-
zümlerimiz ile yapay zekâ, IoT ve AI teknolojilerinde, 
müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını yüksek verim-
lilikle karşılamaya etkin bir biçimde odaklanacağız.

YENİ İŞBİRLİĞİ MODELLERİ ETKİNLİKTE YER 
ALMALI

2019 yılında düzenlenen MARUF etkinliği dün-
yanın her yerinden yerel yönetici, akademisyen, 
öğrenci, özel sektör temsilcisi ve kent hayatına 
yönelik çalışmaları olan katılımcıları bir araya 
getirdi. 2021’de düzenlenecek MARUF 21’de ala-
nınızla ilgili olarak masaya yatırılması gereken 
konular sizce neler?

Akıllı şehirler alanındaki gelişmelerin ve yeni ne-
sil teknolojilerin etkinlikte geniş yer bulmasını isti-
yoruz. Bu konudaki trendlerin başında mobilite ve 
buna bağlı olarak elektrikli taşıt sayısının artması ge-
liyor. Bu elbette çevre ve iklim teknolojileriyle para-
lel ilerlemesi gereken bir alan. Yaşadığımız pandemi 
sonrasında hem çalışma hem sosyal amaçlı kullana-
bilecek paylaşımlı alanların, değişen çalışma biçim-
leri ve sağlık endişeleri ışığında yeniden tasarımı 
gündeme geliyor. Bunlara ek olarak, bugüne kadar 
dijitalleşme kapsamında düşünülmeyen temel hiz-
metlerin ve servislerin de dijitalleşmesi, geleceği-
miz için önem taşıyor. Tüm bu trendleri veri toplama, 
depolama, işleme ve yönetme alanlarındaki yenilik-
leri göz önünde bulundurarak ele almak gerekiyor. 
Ayrıca kamu ve özel sektörün COVID-19 sonrası dö-
nemde yaratabileceği yeni işbirliği modellerinin de 
etkinlikte yer bulmasında fayda görüyoruz. 

Sizce yerel yönetimler alanınızla ilgili en çok han-
gi konularda gerekli adımları ivedilikle atmalı?

Akıllı şehir projelerinde, sadece doğrudan hizmet 
sunan çözümlerin değil, daha geniş kapsamlı bir 
planlamanın en baştan yapılması gerekiyor. İnnova 
olarak akıllı şehir çalışmalarına veri odaklı bir yak-
laşım katıyoruz. Akıllı şehir unsurlarından topladığı-
mız ve işlediğimiz verilerle öngörüler ve tahminlere 
dayalı karar destek mekanizmaları kurabiliyor, ya-
pay zekanın ve makine öğreniminin akıllı şehir öge-
lerini sürekli olarak geliştirmesini sağlıyoruz. 

teknolojiler de tahminleme, öngörülebilir bakım gibi 
noktalarda önemli fonksiyonlar üstleniyor.

Bahsettiğimiz bu yüksek teknolojilerin tamamını İn-
nova kaynaklarıyla geliştiriyor, entegre bir şekilde 
çalışmasını ve tek noktadan yönetilmesini sağlayan 
SkywaveIoT ve Akıllı Şehir Yönetim platformlarımız-
da bir araya getiriyoruz. Bu da gerçekleştirdiğimiz 
projelere, gelecekte karşımıza çıkacak otonom 
araçlar, sayısı artacak akıllı binalar ve yaygınlaşacak 
mobilite çözümleri gibi her tür gelişmeye kolayca 
uyum sağlama avantajı katıyor.

Teknoloji ve Ar-Ge’deki uzmanlığımız ile akıllı şe-
hir alanında düşünce aşamasından geliştirmeye ve 
uygulamaya geçirmeye kadar ilgili tüm kurumların 
çözüm sağlayıcısı olarak yanlarında yer alırken, ge-
lecekteki yeniliklere de her an hazır olmalarını sağ-
lıyoruz.

PANDEMİ SÜRECİNDE SAĞLIK BAKANLIĞIYLA 
BİRLİKTE HAREKET ETTİK

Pek çok alanda hizmet veren bir kuruluş olarak, 
kamu ile ortak yürüttüğünüz en önemli projeler 
nelerdi?

2020 yılında geliştirilen, İnnova olarak paydaşı 
olduğumuz Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar 
(HES) ve Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (Fİ-
TAS) projeleri pandemi döneminde kritik öneme sa-
hip oldukça büyük projeler. Hayat Eve Sığar (HES) 
uygulaması ile tüm sosyal alanlarda vatandaşların 
güvenle yaşamlarını sürdürmeleri hedefleniyor. Uy-
gulama; vatandaşların yaşadıkları bölgedeki ya da 
gitmek istedikleri lokasyondaki risk durumunu ve 

hastalık yoğunluğunu harita üzerinden görebilme-
sini sağlıyor. 

Covid-19 pozitif vakaların temasta bulunduğu kişile-
re ait sağlık verilerinin düzenli olarak takip edilme-
sini sağlayan FİTAS uygulaması, hastaların virüsü 
başkalarına bulaştırma tehlikesini azaltmayı ve izo-
lasyon koşullarının sağlanmasını amaçlıyor. 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve 922 
taşra teşkilatının tüm donanım ve yazılımları için ba-
kım ve operasyon desteği sunarak, 7 gün 24 saat 
hizmet vermesini sağladığımız projemiz ise kamu 
ile ortak yürüttüğümüz önemli bir başka projemiz.

AKILLI ATIK YÖNETİMİ SAĞLIYORUZ

Enerji verimliliği ve atık yönetimi konusunda ça-
lışmalarınız var mı?

Enerji 4.0 kapsamında şirketler ve son tüketiciler, 
enerji tüketimlerini optimize etmek ve enerji kulla-
nım maliyetlerini azaltmak istiyorlar. Bu bağlamda 
enerji dağıtım şirketleri de arz talep dengesine göre 
enerji üretimini optimize ederek enerji kesintilerini 
önceden tahminleyip kayıp maliyetlerini minimize 
etmeye çalışıyor. Yapay zekâ destekli enerji çözüm-
lerimiz son zamanlarda bu hedeflere ulaşılmasında 
önemli ölçüde hizmet etmeye başladı. Özellikle 
sağladıkları servis ve ürünlerde enerjiye bağımlı 
çalışan şirketler için sürdürülebilir enerji en önemli 
stratejik önceliği teşkil ediyor. Bu anlamda, elektrik 
kesintilerinin tahminlenmesi ve yedek enerji kay-
naklarının kesinti süresince hizmet vermesi hayati 
önem taşıyor. İnnova olarak biz, enerji önceliği olan 
firmalara sürdürülebilir enerji kaynağı oluşturmala-
rında, ileri yapay zekâ teknolojileri kullanan strate-
jik partner olarak hizmet kalitesi, müşteri memnuni-
yeti ve operasyonel verimliliklerinin arttırılmasında 
destek sağlıyoruz.

Skywawe IOT Akıllı Şehirler çözümümüzün alt bile-
şeni olarak akıllı atık yönetimi sağlıyoruz. Bölgeler-
deki konteyner doluluk oranları anlık takip ediliyor, 
çöp toplama araçlarına dinamik olarak rota optimi-
zasyonu yapılıyor. Gerçekten dolu konteynerlara 
gidilerek atıkların toplanması sağlanıyor. Böylece 
enerji ve kaynak tasarrufu sağlanırken, belediyeler 
alt iştiraklerini anlık veri üzerinden doğru KPI’lar ile 
takip edebiliyor. 

Röportajın  
tamamını okumak için 
www.marmaralife.com 

sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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