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“Günceli takip edin, sürekli
öğrenin, kendinizi geliştirin”

T

eknolojiye ilgisi ve araştırmacı
kişiliğiyle tanıdığım sevgili
Olcay Çat’la bu yıl ödeme
dünyasını ilgilendiren
etkinliklerde sık sık karşılaştık.
Onunla yenilikçi teknolojiler üzerine olduğu
kadar sektördeki kadın istihdamını artırmak
üzerine de uzun ve keşfedici sohbetler
yaptık. Profesyonel yolculuğuna Genel
Müdür Yardımcısı olarak şu anda Enqura’da
devam eden Olcay’ın kariyer hikayesini,
deneyimlerini ve sektördeki kadınlara
önerilerini bu ay sizler için derledik.
İşte keyifli buluşmadan “Zirve Sohbetleri”ne
yansıyanlar…

iki teknolojinin de kaçınılmaz, gerekli ve oldukça faydalı
olduğuna inanıyorum. Daha özgürlükçü bir çağda ve karşılıklı güvenin oldukça düşük olduğu bir ortamda blockchain gibi merkeziyetsiz ve değiştirilemezlik sağlayan oldukça güvenli bir yapının kendine yer bulmaması gibi bir
şey düşünülemez.
Yapay zeka ve makine öğrenmesi ise bu kadar hızlı yaşadığımız bir çağda süreçlerin optimizasyonu ve verimlilik
için olmazsa olmazlardan diyebilirim. Zaten son yıllarda
sağlık, finans, hukuk gibi alanlarda yapay zeka konusundaki gelişmelerden etkilenmemek mümkün değil. Hala
emekleme döneminde olduğunu düşündüğüm bu teknolojilerin çok hızlı gelişeceğini ve etkisinin çok daha fazla
hissedilmeye başlayacağını düşünüyorum.
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Kariyerinize nasıl başladınız,
neden teknoloji sektörünü tercih ettiniz?
İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden mezun
olduktan sonra teknoloji firmalarında, başta ürün yönetimi ve iş geliştirme olmak üzere çeşitli kademelerde yöneticilik görevlerinde bulundum. Son 15 yılımsa ödeme
sistemleri konusunda çözüm üreten firmalarda geçti.
Mezun olur olmaz hizmet sektöründe ve teknoloji alanında çalışmak istediğimden oldukça emindim. Şimdi
geriye dönüp baktığımda da bu kararımdan oldukça
memnunum. Çünkü teknoloji sürekli ve inanılmaz bir
hızla ilerliyor ve sürekli kendinizi geliştirmeniz gerekiyor.
Öğrenmeyi, özellikle de teknoloji konusunda kendimi geliştirmeyi çok sevdiğim için hobim işim oldu.
Sonra radikal bir karar alarak dijital
bankacılık, blockchain ve yapay zekaya
odaklı bir şirkette işe başladınız. Risk
aldığınızı düşünüyor musunuz?
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Ödeme sistemleri alanında uzun yıllar edindiğim bir tecrübe, iyi bir bilgi birikimim var. Evet, bu sektör benim
için güvenli bir liman gibiydi. Ancak yeni teknolojilere oldukça ilgili ve öğrenme noktasında da oldukça istekliyim.
2016 yılından bu yana blockchain, 2018’den itibaren de
yapay zeka ve makine öğrenmesi alanındaki teknolojileri
ve gelişmeleri yakından takip ediyorum. Kariyerimin bu
döneminde, bu alanları kapsayan ve bu alanlarda daha
da gelişebileceğim, benim de katkım olabilecek çalışmalar
içerisinde olmak istediğime karar verdim. Güvenli limandan çıkmak zor bir karar olsa da Enqura ile tanışıp hem
ödeme sistemleri dünyasına yönelik çözümleri hem de
blockchain ve yapay zeka alanında çözümleri olduğunu
öğrendiğimde benim için karar vermek zor olmadı. Her

Teknoloji alanında çalışan kadın yönetici
sayısı beklenen düzeyde değil. Sizin yönetime
katılmanız Enqura’yı nasıl etkileyecek?
Enqura her yıl büyüyen, yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarıyla
sektörde yer edinen önemli oyunculardan biri oldu. Dijital bankacılık ve mobil uygulamalardaki başarısını sürdürmekle birlikte, son yıllarda blockchain ve yapay zeka
ile de kendisinden söz ettiriyor.
Geçmişten gelen iş geliştirme ve iş ortakları edinim ve yönetim tecrübemle yurtdışı pazar payını artırmak üzere gayret
göstereceğiz. Teknoloji alanında ve ödeme sistemlerindeki
tecrübelerimin hem yeni ürün geliştirme hem de pazarlama
konularında Enqura’ya katkı sağlayacağına inanıyorum.
Önümüzdeki dönemde özellikle
odaklanacağınız bir alan olacak mı,
müşterilerinizi ne tür yenilikler bekliyor?
ATM test otomasyonu ve BDDK tebliğine uygun “soft
OTP” çözümümüz bankalar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu yılın sonuna kadar bu iki ürünümüzle ülkemizin
önde gelen bankalarına hizmet sunacağız.
Öte yandan, Türkiye’nin ilk finansal blockchain projesini Borsa İstanbul’da canlıya aldık. Bu başarımızı global
bir “use-case” (kullanım senaryosu) ile sürdürmek için bir
tedarik zinciri (trade in chain) projesi başlattık. Bu teda-

rik zinciriyle ithalat ve ihracat süreçlerinde güvenli dijital
ticaretin adresi olmaya aday uluslararası firmalara, bankalar, sigorta şirketleri, taşıyıcılar ve gümrük firmalarına
blockchain tabanlı bir platform sunuyoruz. İlk işlemleri
yürüteceğimiz konsorsiyum firmalarıyla birlikte yakında
lansmanını yapmayı planlıyoruz. Ülkemizin önde gelen
kurumlarının da bu konsorsiyuma dahil olması için görüşmelere devam ediyoruz. Yıl sonuna kadar hazırlıklarını tamamlayacağımız tedarik zincirinin ülkemiz ve yurtdışında kabul göreceğine inanıyoruz.
Mobil uygulamalarsa Enqura’nın amiral gemisi olmaya
devam edecek görünüyor. Yapay zeka alanında tahminleme, sesli ve yazılı asistanlar, video ve resim analizi, doğal
dil işleme gibi konularda önemli referanslara sahibiz. Yapay zeka konusunda ortaya koyduğumuz başarılı örnekler, diğer müşterilerimizi de cesaretlendiriyor.
Sürekli bir değişim ve dönüşüm içerisinde
olan teknoloji sektöründe çalışmak sizi
nasıl besliyor? Şimdiye dek kadın olmaktan
kaynaklanan bir sorun yaşadınız mı?
Öncelikle işime ilgim ve heyecanım beni sürekli canlı
kalıyor. Ki bu da bir şekilde enerji olarak hem çalışma
arkadaşlarıma hem de bir araya geldiğimiz müşteri ve iş
ortaklarımıza yansıyor. Birlikte firmaların yararına güzel
şeyler üretmek ve Ar-Ge yapmak çok heyecan verici. Bu
sektörde kendinizi geliştirmez ve günceli takip ederek sürekli bir öğrenme süreci içerisinde olmazsanız başarılı olmanıza imkan yok. Sektörün diğer güzel bir tarafı da teknoloji alanında birlikte çalıştığınız insanların genç olması.
Ki bu da sürekli bir dinamizim ve yüksek enerji sağlıyor.
Bugüne kadar iş hayatında kadın olmaktan kaynaklı bir
sorun yaşamadım. Bunda uzun süre bir kadın CEO ile
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çalışmamın da etkisi olabilir. Tabii burada sizin kendinizi
nasıl konumlandırdığınız da önemli.
FinTek alanında çalışan kadın yönetici sayısı
beklenen düzeyde değil. Sektörü kadın
çalışanlar ve kariyerleri açısından
değerlendirebilir misiniz?
Aslında FinTek alanında çalışan kadın sayısı birçok sektöre oranla düşük diyemeyeceğimiz bir seviyede. Ancak
yönetici kademesine çıkıldıkça bu oran düşüyor. Bunda
mutlaka “cam tavan” etkisi var ama tek sorun bu değil.
Kadın teknoloji çalışanları olarak kendimizi sürekli geliştirmeli ve iş ağı oluşturma konusunda daha etkin olmalıyız. Birçok etkinliğe katılıyorum ve kadın katılım oranının
çok düşük olduğunu üzülerek gözlemliyorum.
Peki sektörde daha fazla kadının
yer alması için nelere ihtiyaç var?

Öncelikle teknolojiye kadın ilgisinin mutlaka artması gerektiğini düşünüyorum. Son dönemlerde özellikle yazılım
geliştirme alanında daha fazla kadın çalışan görmek sevindirici ve umutlandırıcı bir gelişme. Küçük yaşlardan
itibaren kız çocuklarına mutlaka teknoloji eğitimi verilmeli ve bu alanda lider kadınların görünürlüğü artırılarak
birer rol model olmaları sağlanmalı. Sektörde yönetici
kademesindeki kadınların da diğer kadın çalışanlarla bilgi ve tecrübesini paylaşması, destek vermesi çok önemli.
Bireysel olarak da teknolojik gelişmeleri yakından takip
etmemiz ve iş ağı oluşturma konusunda daha fazla çaba
göstermemiz gerekiyor.
Kariyerinin başındaki kadın yönetici
adaylarına ilk tavsiyeniz ne olur?
Liderliğe inanan biriyim. Yaptıkları, yapmayı planladıkları işlerde kendilerini mutlaka geliştirip sürekli öğrenmeye açık olsunlar. Teknoloji alanında başarılı isimleri ve
özellikle de kadın liderleri yakından takip etsinler. Yardım
istemekten çekinmeyip iletişim becerilerini mutlaka geliştirsinler.
Biraz da özel hayat diyelim…
Yoğun iş temposunda hobileriniz
için fırsat bulabiliyor musunuz?
Çalışmayı ve yaptığım işi çok sevsem de herkesin mutlaka kendisine ve hobilerine zaman ayırarak tazelenmesi
gerektiğini düşünüyorum. Fırsat buldukça tiyatro ve bale
gösterilerine katılıyorum. Kitaplar zaten hayatımın ayrılmaz bir parçası ve her alanda okumaktan büyük keyif
alıyorum. Yine fırsat buldukça tenis oynamaya ve başta
grand slam’ler olmak üzere müsabakaları yakından takip
etmeye çalışıyorum. Ve ne kadar yoğun olursam olayım
sosyal iletişimi ihmal etmem; ailem ve arkadaşlarım için
mutlaka zaman ayırırım.
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