
Ayrıca yapılan analizler ve anketler 
neticesinde üst seviye yöneticilerinin 
%93’ünün birincil hedeflerinin kâr sağlamak 
olduğu (Deloitte’s 2022 Consumer Products 
Industry Outlook Survey) bu sektörün, 
2022 yılında ve sonrasında da bu ivmeyi 
arttırarak devam etmesinin kaçınılmaz 
olduğu ise bir diğer gerçek. 

Tüketici Dünyasında Hız ve Güvenlik

Dünya tam olarak iki yıldır Covid-19’un 
hem kişilere hem şirketlere hem de 
global kültüre bıraktığı etkilerle mücadele 
ederken, bu süre zarfında siber güvenlik 
dünyasında da taşların yerleri -aslında 
buna perspektif desek daha doğru olabilir- 
oldukça değişti. Birçok sektörde görülen 
farklı etkilerin boyutları elbette tartışmaya 
açık ve bu tartışmalar da uzun bir süre 
belirsizliğini koruyacak olsa da pandeminin 
“Tüketici Ürünleri (Consumer Products 
– CP) sektörüne etkisini bugün oldukça 
çarpıcı bilgilerle çok rahat bir şekilde 
ölçümleyebiliyoruz.

Pandemi sürecinin başlarında tuvalet 
kâğıdından makarnaya kadar birçok 
üründe yaşanan hızlı tüketim çılgınlığı, 
aşıların bulunması ve dünya genelindeki 
“normalleşme” sürecine istinaden her 
ne kadar artık “çılgınlık” boyutundan 
sıyrılmış olsa da, pandeminin etkisiyle “CP” 
sektörünün, tarihin en büyük ivmesini 
yakalamış olması gerçeğini net bir şekilde 
gözler önüne sermekte. 
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Tabii sektörün kendi içerisindeki 
mücadelesi ise ayrı bir konu. Bu yazıda bu 
kısma detaylıca değinmeyeceğim ancak en 
önemli rekabet unsurlarının tartışmasız bir 
şekilde “yenilikçilik” ve “güven” olduğunu 
söylemek çok yanlış olmayacaktır. İçinde 
bulunduğumuz ve her geçen gün katlanan 
bir hız kazanan teknoloji çağına kadar 
bu iki kavram arasında “yenilikçilik” her 
zaman ön planda oldu. “Yenilikçi” olamayan 
firmalar ise ya hiçbir zaman belirli bir 
hacme ulaşamadılar ya da zaman içerisinde 
yerlerini sektörün başka oyuncularına, daha 
“yenilikçi” olanlara bıraktılar (Bu noktada 
4 Ocak 2022 itibariyle bütün modellerinin 
desteğini kaldıran Blackberry’i örnek 
verebiliriz). Ancak günümüzde “yenilikçi” 
ve “yenilikçilik” kavramları artık olmazsa 
olmazlarımız. Artık “CP” pazarına giren her 
firmadan “yenilikçi” olması bekleniyor ve 
bu beklenti doğrultusunda firmalar ya yeni 
bir ürün çıkartıyor ya da eski bir ürünü 
yeni özellikleriyle birlikte tekrar piyasaya 
sürüyorlar (Sizler de şampuan seçerken 
zorlanıyor musunuz?). Kısacası günümüzde 
eğer “yenilikçi” bir firma değilseniz, “CP” 
sektöründe tutunmayı bırakın, var olmanız 
bile neredeyse imkânsız. 

İkinci kavram olan “güven” her ne kadar 
insanlık tarihi kadar (belki daha fazla) eski 
de olsa ve günümüz teknoloji dünyasındaki 
hayati öneminin herkes farkında olsa bile, 
ivmesini olması gerektiği şekilde maalesef 
yakalayamamış durumda. Maalesef bu 
anlamda henüz dünyanın yeni modeline 
tamamen adapte olamadık. Eskiden sigara, 
alkol, tekstil, paket gıdalar gibi sadece en 
temel tüketim ürünlerinden bahsederken 
“güven” çok daha farklı bir anlama, 
tamamen tükettiğimiz o ürüne ve o ürünü 
üreten şirketin ilgili ürünü sağlıklı bir şekilde 
üretip üretmediğine dayanıyordu. Ancak o 
dönemde bile “güven” kavramının dönemin 
şartlarının gerektirdiğinin gerisinde kaldığını 
söyleyebiliriz. 

En kıymetli örneklerden bir tanesi, 
18. yy’dan itibaren dünya genelinde 
tüketildiğine dair birçok kanıt olan sigarayı 
içmenin sağlığa zararlı olduğunun ilk 
kez 1964’te vurgulanmış ve 1965’te 
Amerika Birleşik Devletleri’nde sigara 
paketlerinin üzerinde “sağlığa zararlı 
olabileceği” ifadesine yer verilmiş olmasıdır. 
Bunun en büyük nedeninin ise tarafsız 
araştırmaların, yasaların ve denetimlerin, 
her gün gelişmekte olan bu dünyaya tam 
zamanında ayak uyduramaması olduğunu 
söyleyebilir miyiz? Ya da sebep o dönemki 
teknolojik ve bilimsel gelişmelerin, tüketici 
taleplerinden daha yavaş gelişmesi olabilir 
mi?

Günümüzde de durum çok farklı değil. 
Tüketici taleplerine yetişmek isteyen 
firmalar her ne kadar güvenliğin hayati ve 
vazgeçilmez bir unsur olduğunu bilseler 
de, bu talepleri yerine getirmek için 
genelde ilk ödün verdikleri unsur güvenlik 
oluyor. Tabii bunun birçok farklı nedeni 
var ama en büyük nedenlerinden biri hız. 
Birçoğumuz için hız, günümüz dünyasında 
olmazsa olmazımız. Her şeyi çok hızlı bir 
şekilde halletmeli, hızlı yaşamalı, en hızlı 
şekilde bir yere ya da bir bilgiye ulaşmalıyız 
ve karşımıza çıkacak engellerin hiçbirisi 
hızımızı kesmemeli. Herhangi bir sosyal 
medya platformunda on (10) saniyelik bir 
videonun yavaş yavaş yüklendiğini, siz 
bütün videoyu izleyene kadar yaklaşık bir 
(1) dakikanın geçtiğini düşünün. Sanırım 
hepimiz için sinir bozucu bir deneyim 
olurdu. Son zamanların hız ile ilgili en 
güzel analizlerini özellikle müzik veri akışı 
sağlayan firmaların yayınladıkları raporlarda 
çarpıcı bir şekilde görebiliriz. Geçtiğimiz 
yıllarda bir şarkının iyi olup olmadığını 
anlamak için harcanan süre dakikalarla 
ölçülürken, günümüzde saniyelerle 
ölçülüyor. 

Tüketicinin talep ettiği hızın, nasıl ki günlük 
gözlemleyebildiği yaşantısı içerisinde 
artıları ve eksileri varsa, siber güvenlik 
dünyasında da durumun benzer olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu durumu en başından 
basitçe özetlemek gerekirse; önce bilgi vardı 
diyebiliriz. Sonrasında ise bu bilginin önemi 
idrak edildi. Çünkü insanlar bu bilgileri 
kullanarak hem başka insanların hem 
de kendilerinin hayatlarını değiştirmenin 
yolunu çok kolay bir şekilde öğrendi. 
Bilgiler ifşa olunca, bunun bir kez daha 
tekrarlanmaması için güvenlik önlemleri 
geliştirildi. Mevcut bilgiler üzerinden 
teknoloji desteği ile yeni bilgiler üretilmeye 
başladığında ise, bu yeni bilgileri edinme 
ivmemiz bir daha asla engellenemeyecek 
şekilde artış gösterdi. Bilgi güvenliği fiziksel 
dünyanın konusu olmaktan çıktı ve sanal 
dünyadaki siber güvenlik hayatımıza girdi. 
Bilgilerin önemi ve oluşum hızı arttıkça 
günlük hayata etkileri de arttı, güvenlik 
önlemleri asla yetmedi ve sürekli yeni 
metotlar geliştirildi. Tabii ki bilgiyi kolay 
yoldan ve yasalara aykırı şekilde elde 
etmek isteyenler de bunun yöntemlerini 
geliştirdiler. Büyük etkileri olan ifşalara kriz 
adı verildi ve süreç bu şekilde günümüze 
kadar geldi. 

Aslında yukarıdaki anlatım çok basite 
indirgenmiş bir anlatım olsa da, bu zamana 
kadar oluşturulan bilgi ile bu bilginin 
korunmasına yönelik güvenlik önlemlerinin 
paralel seyrettiğini söyleyebiliriz. Bir bilgi 
elde edildiğinde ya da oluşturulduğunda bu 
bilginin kullanım alanlarına göre güvenlik 
önlemlerini sağlamak geçmişimizin “yavaş” 
dünyasında oldukça mümkündü. Ancak 
içinde bulunduğumuz “yeni ve hızlı” 
dünyada bunu sağlamak artık neredeyse 
imkânsız. Bunun nedeni ise çok basit; bir 
şeyin güvenliğini sağlamak istiyorsanız 
öncelikle o “şeyi” tanımlamanız gerekiyor. 



Yani olmayan bir “şeyin” güvenliğini 
sağlayamazsınız. Neyi korumanız gerektiğini 
tanımladığınızda ise, bu korumanız gereken 
teknolojiyi ya da bilgiyi oluştururken en 
büyük müttefikiniz olan “hız” bir anda en 
büyük düşmanınıza dönüşüyor. Neden? 
Çünkü bir saat bile geç kalsanız bir başkası 
kendi teknolojisini duyurabilir, bir gün geç 
kalsanız bir başkası sizin adınıza benzer 
bir ürünün patentini almış olabilir, altı ay 
sonra marketin sizin ürününüze ihtiyacı 
kalmayabilir. Kısacası günümüzde bu 
durum tamamen yumurta-tavuk ilişkisine 
dönmüş durumda ve anılan nedenlerle 
tüketicinin ihtiyacı özelinde geliştirilen 
ürünler ile bu ürünler için geliştirilen siber 
güvenlik önemleri arasındaki uçurum 
giderek biraz daha açılıyor. Her ne kadar 
güvenliğe atfedilen önem, özellikle ciddi 
hacimli tüketicilerin bilinçlenmesi ve 
devletlerin gelişen teknolojilere yönelik 
regülasyonları ile her geçen gün katlanarak 
artsa da, bu konuda alınan önlemler 
maalesef gelişen teknolojiyi yakalayamıyor.

Bilgi, teknoloji ve güvenliğin tarihsel 
ve olgusal gelişimine ilişkin detaylar 
geleceğimize ışık tutacak önemli gözlemler 
ve çıkarımlar içerse de, siber güvenlik 
dünyası bakış açısından son tüketiciyi 
bugün ve gelecekte nelerin beklediğini 
ortaya koymaya kesinlikle yetmeyecektir. 
Öncelikle bilgi ve teknolojiyi tüketiciye 
etki noktasında bir bütün olarak 
değerlendirmekte fayda var. Bilgi olmadan 
teknoloji geliştirilemez ve günümüzde 
teknolojinin takip etmediği bilgi yerinde 
saymaya mahkûm olur, gelişemez. Aynı 
şekilde, her ne kadar günümüz dünyasında 
siber güvenlik kaçınılmaz bir şekilde 
dijitalleşen ve küreselleşen dünyada ön 
planda olsa da fiziksel güvenlik ile bir bütün 
olduğu unutulmamalıdır. 

İçinde yaşadığımız dönemde, özellikle “CP” 
endüstrisi içerisindeki ürünler çok hızlı bir 
şekilde değişmekte. Geçtiğimiz yıllarda 
“Nesnelerin İnterneti” (IoT) ile birlikte 
büyük bir sıçrama yaşayan tüketici ürünleri 
dünyası, günümüzde (ve özellikle pandemi 
döneminde) dijital ödeme teknolojileri, 
blockchain, bulut dünyası ve metaverse 
gibi birçok yenilikle adeta altın çağını 
yaşıyor diyebiliriz. Peki, bu çağ tüketicileri 
ve firmaları nasıl etkiliyor? Aslında hepsi 
kulağa oldukça hoş geliyor. Kim evindeki 
bütün kapı ve pencereleri ister aynı anda 
isterse teker teker, telefonundan tek bir 
tuşla kilitleme şansını elde etmek istemez? 
Hem böylelikle tatile giderken “Acaba 
kapıları kilitledik mi?” gibi soruları tamamen 
hayatımızdan çıkartmış oluruz. Aslında 
örnekleri biraz daha çoğaltabiliriz; tek tuşla 
telefonumuzdan kredi kartı bilgilerimizi 
girerek ihtiyacımız olan bir şeyi sipariş 
vermek ya da faturalarımızı ödemek, 
market ya da restoran alışverişimizi QR 
kod ile birkaç saniye içerisinde yapmak, 
kedimizi eve kurduğumuz kamera sistemi 
ile takip etmek, indirimlerden faydalanmak 
için kişisel verilerimizin firmalara ve 
firmaların birlikte çalıştığı üçüncü taraflara 
aktarılmasına izin vermek, televizyonumuz 
üzerinden NFT ticareti yapmak… Örnekleri 
istediğimiz kadar arttırabiliriz ancak birçok 
insan hayatını kolaylaştırmak adına bu 
teknolojileri/ürünleri kullanırken siber 
güvenliği dikkate almaz. 

Kedisini izlemekte kullanabileceği 
kameranın akşamları kendisini izlemek 
için başkaları tarafından kullanılabileceğini 
ya da üçüncü taraflarca kullanılan kişisel 
verilerinin milyarlarca dolarlık endüstride 
kar sağlama amacıyla kötü niyetli kişiler 
tarafından kullanıldığını düşünmez ya da 
bazen düşünmek istemez. 
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İşte tam bu noktada siber güvenliğe 
(özünde bilgi güvenliğine) ilişkin 
sorumluluğu ikiye ayırmamız gerekiyor. 
Kesinlikle ürünü ya da teknolojiyi geliştiren 
firmanın sorumluluğu yadsınamaz ancak 
yıllardır yapılan risk analizleri, yaşanmış 
vakalar ve gelişen teknolojilere istinaden 
yapılan tehdit analizleri gösteriyor ki, 
en büyük risk ne yazık ki tüketicinin 
kendisinde. Tüketiciler parolalarına doğum 
tarihlerini, evcil hayvanlarının isimlerini 
ve bunlar gibi kolayca tahmin edilebilir 
bilgileri koyduğu sürece, firmaların aldığı 
aksiyonlar birer birer önemini ve etkisini 
yitirmekte. Son dönemlerde mahremiyetin, 
bilgi güvenliğinin ya da şeffaflığın 
sağlanamaması gibi nedenlerden dolayı 
yetkili kurum ve kuruluşların firmalara 
uyguladıkları yaptırımlar sayesinde dünya 
genelindeki ortalama tüketici farkındalığının 
ciddi ölçüde arttığını, ancak kesinlikle yeterli 
olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü artık dünya 
eski usul bürokrasinin yönetebileceğinden 
çok daha hızlı bir şekilde gelişmekte. 

Bugün baktığımızda birçok devlet, 
blockchain teknolojisinin bir sonucu olan 
kripto paralarla ilgili regülasyonlarını 
ya yeni çıkarttı ya da çıkartmak üzere. 
Ancak hepimiz biliyoruz ki kripto para 
dünyasında ilk işlem 2009 yılında Bitcoin 
(BTC) ile yapılmıştı. Aynı şekilde bulut 
bilişim dünyasına baktığımızda, bulut servis 
sağlayıcıları yıllardır birçok farklı alanda 
hizmet vermekte. Özellikle sağladıkları hız 
ve düşük maliyet (ve bunların sonucu olarak 
tüketici memnuniyeti) olanaklarıyla birlikte 
artık vazgeçilmez bir noktaya erişmiş 
olsalar bile, günümüzde birçok ülkenin bir 
bulut stratejisi bile bulunmamakta ve bulut 
güvenliğine istinaden dünya genelindeki 
siber güvenlik önlemleri ve teknolojileri yeni 
yeni rayına oturmakta. 



Aslında bu iki örneği olumlu örnekler 
olarak değerlendirmek mümkün. 
Özellikle düzenleyici kurumlar tarafından 
mahremiyet ve bilgi güvenliği ile ilgili 
yapılan düzenlemeler neticesinde, dünya 
genelinde bu teknolojileri kullanan firmalar 
ve teknoloji sağlayıcıları yavaş yavaş 
güvenlik seviyelerini yükseltmekte ve hem 
tüketicinin hem de düzenleyici otoritelerin 
beklentilerini doğru bir şekilde yönetmek 
için adımlar atmakta. Tabii ki bu durumun 
tamamen risk algısı ile doğru orantılı 
olduğunu unutmamak lazım. 

Günümüzde dünya üzerindeki en büyük 
gelir kaynağını “veri” olarak tanımlamak çok 
yanlış olmayacaktır. Özellikle tüketicilere 
ait tüketim verilerinin kullanımı ve yeni 
pazarların, teknolojilerin ve ürünlerin, bu 
veriler kullanılarak üretilmesi nedeniyle 
bütün gözler bu kaynağa çevrilmiş 
durumda. Birçok ülkede, verilere ilişkin 
mevcut regülasyonlara ek olarak, firmalar 
tarafından toplanan tüketici verilerinin 
hacimlerine ve kullanım şartlarına istinaden 
vergileme modellerinin kurgulanmakta 
olduğunu biliyoruz. Bu sayede, verilerinin 
kıymetini bilen tüketiciler firma seçimlerini 
artık daha büyük bir olgunluk ile yapmakta. 
Deloitte’un yayınladığı “Deloitte’s 2022 
Consumer Products Industry Outlook 
Survey”in sonuçları, firmaya güvenini 
kaybeden on kullanıcıdan dokuzunun 
bu güven kaybının başlıca nedenleri 
arasında firmanın açık ve şeffaf olmamasını 
gösterdiğini ortaya koyuyor. İlgili firmaların 
bu ve benzeri analizlerini dikkate alan üst 
düzey yöneticileri ise, 2022 yılı içerisindeki 
hedeflerinin en başında “şeffaflığın 
arttırılmasının” bulunduğunu ifade ediyor. 
Bu kısımda iyi örnek olarak bahsettiğimiz 
teknolojilere çok daha fazlasını ekleyebiliriz 
ancak madalyonun diğer yüzünde henüz 
keşfedilmemiş ve hatta henüz yaratılmamış 
farklı dünyalar mevcut. Daha NFT 
teknolojisini dünyanın sadece çok ufak bir 
azınlığı keşfetmişken, her geçen gün ayrı bir 
siber güvenlik açığı ve siber hırsızlık haberi 
duymaya başladık. 

Aynı şekilde birçok tüketici Metaverse 
kavramını yeni duymuşken bugün 
Metaverse partilerini video paylaşım siteleri 
ya da özel bloglar aracılığı ile izlemekte. 
Tüketici dünyasının büyük oyuncuları 
ise daha öncesinde de olduğu şekilde 
bu yeni teknolojilere çok ciddi yatırımlar 
yapmaktalar. Nike’ın “Air Jordan: Jumpman” 
markasının sanal ortamdaki ürün grubu için 
tescil başvurusu yapması, Disney’in “Sanal 
Dünya Simülatörü” teknolojisi için patent 
başvurusu yapması ya da Sony’nin “PS 
VR2” sanal gerçeklik gözlüğü ile baktığınız 
herhangi bir cismi üç boyutlu olarak sanal 
ortama taşıyacak teknoloji için yaptığı 
patent başvurusu gibi tüketicileri oldukça 
heyecanlandıran gelişmeler meydana 
gelmekte. Ancak siber güvenlik dünyası 
için bu gelişmelerin bize neler getireceğini 
hep birlikte göreceğiz. Özellikle Metaverse 
dünyasında kişisel alan ihlalinin nasıl ele 
alınacağını ve bu alanda ortaya çıkabilecek 
adli süreçleri merakla bekliyoruz diyebiliriz.

2022 yılının daha henüz aralanmakta 
olan penceresinden tüketici ürünleri 
dünyasına baktığımızda, ihtiyacınız olan 
ürünü sağlayacak firmanın güvenilir, 
şeffaf ve sürdürülebilir olması artık en 
büyük değerlendirme kıstasları olacakmış 
gibi gözüküyor. Ancak daha önce de 
belirttiğimiz şekilde burada tüketiciye 
düşen sorumluluk oldukça fazla. Bizler 
tüketici olarak okuyarak, araştırarak 
ve sorgulayarak kendi farkındalığımızı 
arttırmalı ve ilk savunma hattı olarak kendi 
verimizi korumamız gerektiğinin farkında 
olmalıyız. 
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