
Genel Bakış
Türkiye’de 3  farklı bölgede toplamda 7 ilde 8,4 milyon elektrik tüketicisine hizmet veren CK 
Enerji, müşteri memnuniyetini temel alan bir yaklaşımla kolay erişilebilen kaliteli, ayrıcalıklı 
ve uçtan uca bir hizmet deneyimi sunmak ve geliştirmek için sistemlerinde sürekli 
iyileştirmeler yapıyor. Şirket, bu doğrultuda müşterilerine daha iyi hizmet vermeyi 
sağlayacak ve süreçlerini hızlandıracak bir uygulama olan Talep Yönetim Sistemi (TYS) adlı 
uygulamayı geliştirdi. Uygulama kullanıma alındıktan ve kullanıcılar girmeye başladıktan 
sonra sistemde bir yavaşlık yaşanmaya başladı. Yaşanan sorunun nedenini bulmak ve 
sorunu ortadan kaldırmak için mevcut imkanlar dahilinde pek çok seçenek değerlendirilse 
de yavaşlığın sebebi belirlenemedi. Şirket, uygulamanın tüm bileşenlerini ve bu bileşenler 
arasındaki ilişkileri de izleyebilecek, uygulama seviyesinde izleme yapan bir araç arayışına 
girdi. Aynı zamanda log’lar arasında kaybolmayacakları, elde edilen verilerin bir yapay zeka 
süzgecinden geçtiği, gerçekten önemli olan ve yaşanan probleme sebep olabilecek hataların 
gösterildiği bir ürün istiyorlardı. Yapılan araştırmalar sonucunda daha önce değerlendirilen 
ve sunumu yapılan IBM Instana’nın bu ihtiyaçları karşılayan en iyi çözüm olduğuna karar 
verildi.

Çözüm
Sistemin kullanıma alınması ve kullanıcıların giriş yapmasıyla birlikte sistemde dikkate 
değer bir yavaşlama meydana geldiğini belirten CK Enerji Kurumsal Mimari ve Yazılım 
Geliştirme Direktörü Birol Şekerci, “İşlemcilerden belleklere, sunuculardan depolamaya, 
veritabanına, güvenlik duvarına, yük dengeleyiciye kadar sistemde çalışan bir çok bileşen 
bulunuyor. Bu nedenle yavaşlığın nereden kaynaklandığını bulmakta zorluk yaşıyorduk. 
Yaptığımız araştırmalar sonucunda IBM Instana’nın tam bu iş için tasarlanmış bir çözüm 
olduğunu gördük ve ComPro ile çözümün hayata geçirilmesi için iş birliğine gittik” dedi. 

Çok kısa bir süre içerisinde kurulumu yapılarak kullanıma alınan çözüm, altyapı üzerindeki 
güvenlik duvarlarından veritabanlarına, depolama sistemlerinden sunuculara kadar tüm 
bileşenlerden veri toplayarak ve toplanan bu verileri yapay zeka desteğiyle ayrıntılı bir 
şekilde analiz ederek sistemde yavaşlığa neden olan sorunun veritabanı sorgularından 
kaynaklandığını belirledi. ComPro Genel Müdür Yardımcısı Hakan Yıldız, “IBM Instana, 
sistemdeki tüm bileşenlerden verileri topluyor ve yapay zeka bu sırada arka tarafta bu 
verilere yönelik detaylı bir analiz çıkarıyor. Sizi ayrıntılı günlük kayıtlarıyla boğmadan gerçek 
anlamda kritik önem taşıyan kısımları uyarılar şeklinde gösteriyor. Örneğin kullanıcı bir 
bağlantıya tıkladığında, arka planda bu tıklama nereye gidiyorsa ve kaç adım atılıyorsa, tüm 
bu işlemler için ne kadar süre harcanıyorsa, her birini ayrı ayrı kırmızı, turuncu ya da yeşil 
gibi renklerle uyarılar şeklinde gösteriyor. Sistemde yavaşlığın nerede olduğunu ve neden 
kaynaklandığını nokta atışı şeklinde belirleyebilmenize olanak tanıyor. CK Enerji’nin 
yaşadığı sorunda da bu şekilde oldu, Instana uygulamaya alındıktan kısa süre sonra 
sorunun nereden kaynaklandığını hızlı bir şekilde gösterdi” dedi.

CK Enerji, Uygulama Sorunlarını Instana ile 
Proaktif Olarak Önlüyor
CK Enerji, uygulamada yaşanan yavaşlık sorununu IBM Instana ile belirleyerek 
ortadan kaldırdı.
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Elde Edilen Faydalar:

•Kolay kurulum ve kullanım
•Üst düzey izlenebilirlik
•Sorunların daha oluşmadan belirlenebilmesi
•Sorunların çözümleriyle ilgili öneriler 
sunulması ve otomatik aksiyon alınabilmesi
•Yüksek uygulama performansı ve kesintisiz 
uygulama deneyimi
•Uygun çözüm maliyeti

“Uygularımızda yaşadığımız yavaşlığın  
nereden kaynaklandığını bulma 
arayışındayken, IBM Instana’nın tam 
bu iş için tasarlanmış bir çözüm 
olduğunu gördük.”

CK Enerji Kurumsal Mimari ve 
Yazılım Geliştirme Direktörü 
Birol Şekerci



Faydalar
IBM Instana yalnızca sorun oluştuktan sonra değil, aynı zamanda sorun oluşmadan önce de belirlenebilmesini 
sağlıyor. Ürün kullanıma alındığında oluşabilecek sorunlar hakkında ortaya çıkmadan önce uyarılar oluşturuyor ve bazı 
aksiyonları otomatik olarak aldırarak ya da kullanıcının onayına bırakarak uygulamaların her zaman istenilen 
performans ve istenilen hızda çalıştırılabilmesini sağlayan izleme imkanı tanıyor. 

İleri düzey izleme yetenekleriyle öne çıkan IBM Instana, aynı zamanda fiyatlandırma politikasıyla da diğer 
çözümlerden ayrışıyor. Rakip ürünlerde çok fazla modül bulunuyor ve ileride ihtiyaçlar değiştikçe maliyetleri artıyor. 
IBM Instana çözümünde bu durum yaşanmıyor. Çözümün bir diğer avantajı ise kolayca kurulup ayağa kaldırılabilmesi. 
Hem geleneksel uygulamalar hem de yeni nesil konteyner tabanlı uygulamaların izlenebilmesine olanak tanıyor. 
Kurumsal düzeyde izlenebilirlik sağlıyor. Çok kısa zaman içerisinde kurulup kullanıma alınabiliyor.

Sonraki adımlar
TYS uygulamasında elde edilen başarı sonucunda CK Enerji, IBM Instana çözümünü bünyesinde bulunan diğer 
uygulamalara taşımayı planlıyor. CK Enerji Kurumsal Mimari ve Yazılım Geliştirme Direktörü Birol Şekerci, 
“Bünyemizde çok sayıda uygulama bulunuyor. En iyi müşteri deneyimi için bu uygulamaların sürekliliğini ve 
performansını korumayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda halihazırda kullanımda olan ve yeni kullanıma alacağımız 
uygulamalarda da IBM Instana çözümünü aşama aşama devreye almayı planlıyoruz” dedi.

Sonuç
IBM Instana sayesinde CK Enerji, uygulama sürekliliği ve performansını garanti altına aldı. Tüm katmanlarda oluşan ya 
da oluşabilecek sorunları kullanıcılara yansımadan proaktif şekilde tespit etme, hızla harekete geçme ve sorunları 
çözme yeteneği elde etti. 


