
"Hedef�m�z Türk�ye'dek� KOBİ'ler�n d�j�tal
dönüşümünü tamamlamak"
Türk�ye’n�n e-fatura arş�v�n�n yüzde 56’sının, s�gorta pol�çeler�n�n yüzde
45’�n�n ve perakende e-t�caret�n de yüzde 40’ının b�lg� teknoloj�
h�zmetler�n� b�zzat yöneten Ecl�t'�n Co-CEO’su Evren Ballı, "Hedef�m�z
Türk�ye'dek� KOBİ'ler�n d�j�tal dönüşümünü tamamlamak" d�yor.

PARA RÖPORTAJ/ ÜRÜN DİRİER D�j�tal dönüşüm f�rması Ecl�t, henüz çok yakın b�r

tar�hte, 2021 yılında kurulmuş olmasına rağmen, bugün Türk�ye'n�n e-fatura

arş�v�n�n yüzde 56'sının, s�gorta pol�çeler�n�n yüzde 45'�n�n ve perakende e-t�caret�n

de yüzde 40'ının b�lg� teknoloj� h�zmetler�n� b�zzat yönet�yor. Türk�ye'dek� KOBİ'ler�n

d�j�tal dönüşümünü tamamlamayı m�syon ed�nen ş�rket�n Co-CEO'su Evren Ballı �le,

d�j�tal dönüşüm sürec�nde sundukları avantajları ve hedefler�n� konuştuk.

Ecl�t hang� alanda çalışıyor?

Faal�yet gösterd�ğ�m�z ve uzmanlaştığımız IT'n�n karmaşasını yalınlaştırarak

ş�rketler�n yarının teknoloj�k gerekl�l�kler�ne hazır olmasına yardımcı oluyoruz. Bunu

da �ht�yaç duyulan bozuk mouse'tan buluta kadar en temel ve karmaşık b�l�ş�m-

teknoloj� �ht�yaçlarını g�deren uçtan uca ve güven�l�r IT çözümler�n� sunarak
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yapıyoruz. Tüm bunları da tek b�r IT personel� mal�yet�ne f�rmalara sunarak

ver�ml�l�k sağlıyoruz ve müşter�ler�m�z de IT yönet�mler�n� b�ze bırakarak kend�

�şler�n� büyütmeye odaklanıyorlar. Çoğunluğu tekn�k ek�plerde olan 120'n�n

üzer�nde çalışanımızla, Türk�ye'n�n e-fatura arş�v�n�n yüzde 56'sının, s�gorta

pol�çeler�n�n yüzde 45'�n�n ve perakende e-t�caret�n de yüzde 40'ının b�lg� teknoloj�

h�zmetler�n� b�zzat yönet�yoruz.

B�r öncek� g�r�ş�m�n�z Clonera'nın aks�ne Ecl�t �le d�j�tal dönüşümü KOBİ düzey�ne

yaymayı m�syon ed�n�yorsunuz. Bu kararı nasıl aldınız? Neden hedef�n�z

KOBİ'ler?

Günümüzde KOBİ'ler tüm �şletmeler�n yüzde 99,8'�n�, toplam �st�hdamın da yüzde

76,7's�n� tems�l ed�yor. Dolayısıyla ülkem�z�n ekonom�s�nde çok öneml� b�r etk�ye

sah�p. Büyük kurumsal müşter�ler�m�zle çalışırken ed�nd�ğ�m�z tekn�k deney�m�

KOBİ'lere aktarıyoruz ve daha gen�ş b�r perspekt�ften baktığımızda Türk�ye'n�n

d�j�tal dönüşümüne güç ver�yoruz. Ecl�t olarak hedef�m�z Türk�ye'dek� KOBİ'ler�n

d�j�tal dönüşümünü tamamlamak.

Ayrıca şu anda KOBİ'ler�n yüzde 60'ı mevcut IT donanımlarını değ�şt�rmek �st�yor

ancak yüzde 50's� f�rmasında IT personel� çalıştıramıyor veya IT altyapısına

ekonom�k kısıtlardan dolayı yatırım yapamıyor. Gerekl� donanımın satın alınması,

kurulumu, bakımı ve yetk�n �nsan kaynağı �le �şlet�lmes� KOBİ'ler �ç�n çok büyük b�r

mal�yet oluşturuyor. Bu yüzden b�z de tek b�r IT personel�n� çalıştırma bütçes�ne

denk gelen mal�yetlerle KOBİ'ler�m�z�n gerekl� tüm donanım ve er�ş�m �ht�yaçlarını

çözüyoruz, tüm sorularına büyük ve yetk�n b�r IT ordusu �le �ht�yaç duydukları her an

cevap ver�yoruz. B�r anlamda da teknoloj�de fırsat eş�tl�ğ� sağlıyoruz d�yeb�l�r�z.

Her KOBİ d�j�tal olarak dönüşeb�l�r m� ya da dönüşmel� m�?

İş kolu teknoloj�yle b�r araya geleb�len her KOBİ d�j�tal olarak dönüşeb�l�r ve mutlaka

dönüşmel�d�r. Çünkü teknoloj� hızla gel�ş�yor, tüm dünyayı değ�şt�r�yor ve yepyen� �ş

yapış şek�ller�n� beraber�nde get�r�yor. KOBİ'ler�n de buna paralel olarak bu değ�ş�me

uyum sağlaması hem sundukları ürünün �y�leşmes� hem de rekabet avantajlarının

artması açısından çok öneml�.

D�j�tal dönüşerek f�rmaların daha rekabetç� üret�m yapab�leceğ�n�

savunuyorsunuz. B�raz açab�l�r m�s�n�z? Ne �şe yarıyor bu d�j�tal dönüşüm denen

şey? KOBİ'ler� nasıl �kna ed�yorsunuz?
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Kâr ned�r ded�ğ�m�zde bas�tçe gel�rler eks� mal�yetler olarak düşüneb�l�r�z. D�j�tal

dönüşüm, KOBİ'ler�n operasyonel mal�yetler�n� azaltırken ver�ml�l�kler�n� artırmasını

sağlıyor. Böylece �şletme �ç�ndek� tüm süreçler daha �y� b�r şek�lde �şleyeb�l�yor.

Buna üret�m de dah�l. Üret�m süreçler�n� daha �y� hale get�ren KOBİ'ler bu sayede

b�r�m zamanda daha fazla h�zmet sunab�l�yor, sunduğu mevcut h�zmet�

�y�leşt�reb�l�yor, d�j�tal dönüşümün öneml� b�r parçası olan d�j�tal kanallarla daha

fazla potans�yel müşter�ye kolaylıkla ulaşab�l�yor ve müşter�ler�yle olan etk�leş�m�n�

artırab�l�yor. Yen� nes�l teknoloj�ler üzer�nden topladığı ver�lerle kend�s�n� müşter�

beklent�ler�yle daha uyumlu olab�lecek şek�lde �y�leşt�reb�l�yor.

Kend� kend�ne d�j�tal dönüşmek �steyen b�r f�rma �st�hdam ve sunucu mal�yet�

g�b� b�rçok mal�yet� hesaba katmak zorunda. S�z�n bu konuda sağladığınız

avantaj ned�r?

Öncel�kle, b�r IT personel�n�n maaşından b�le daha uygun f�yata uçtan uca h�zmet

sunab�l�yoruz. Sunduğumuz yönet�len IT h�zmetler� sayes�nde f�rmalar genel s�stem

performansında yüzde 25 artış, IT yönet�m�nde yüzde 40 ver�m artışı, s�stem

er�ş�leb�l�rl�ğ�nde yüzde 99,9 artış ve güvenl�k sev�yes� yüksek, uluslararası

standartlarda b�r altyapıya sah�p olma ve regülasyonlarla uyumlu çalışma g�b� �ş

çıktılarına er�ş�yor. Bunlara ek olarak, uygulama konsol�dasyonu ve l�sans

mal�yetler�nde yüzde 20-35 azalma, daha düşük sah�p olma mal�yet� �le rekabette

yüzde 50 avantaj, çağrı yönet�m süreçler�nde yüzde 300 hızlanmayla proakt�f �zleme

ve yönet�m mal�yetler�nde yüzde 600 azalma g�b� kolayca ölçüleb�len f�nansal

katkılar da alab�l�yorlar. Yönet�len h�zmetler kapsamında sunulan son kullanıcı

desteğ� sayes�nde �ç müşter� memnun�yet�ndek� artıştan ve bunun doğal sonucu

olarak ş�rket performansındak� �vmeden de bahsedeb�l�r�z.

Ecl�t'�n kuruluşundan önce neler yapıyordunuz? Son olarak b�raz kend�

özgeçm�ş�n�zden bahseder m�s�n�z?

Marmara Ün�vers�tes� B�lg�sayar Bölümü'nü b�t�rd�m, g�r�ş�mc�l�k serüven�mle

b�rl�kte Anadolu Ün�vers�tes� İşletme Fakültes�'n� de b�t�rerek ç�ft l�sansımı

tamamladım. 1999 yılında b�l�ş�m sektörüne g�r�ş yaptıktan sonra 2005 yılında Treo

B�lg� Teknoloj�ler�'n�n, 2015 yılında �se Clonera B�l�ş�m H�zmetler�'n�n kurucuları

arasında yer aldım. 2021 yılında Clonera ve Pukta, Turkven g�r�ş�m sermayes�

ortaklığıyla Ecl�t adı altında b�rleşt�. 20 yıllık sektör deney�m�m �le Ecl�t'�n t�car�

faal�yetler�nden sorumlu CO-CEOluk görev�m�n yanı sıra Ecl�t ve Treo'da Yönet�m

BİZE ULAŞIN

6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metn�m�z� okumak ve
s�tem�zde �lg�l� mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle �lg�l� b�lg� almak �ç�n lütfen tıklayınız.

javascript:void(0)
https://www.paradergi.com.tr/
https://www.paradergi.com.tr/veri-politikasi#cookies
https://www.paradergi.com.tr/veri-politikasi#privacy

