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Dünyada Dördüncü Sanayi Devrimi olarak 
adlandırılan, üretim ve iş yapma biçimlerini ve 
giderek yaşam tarzlarını baştan ayağa dönüştüren 
yeni bir dönemin içindeyiz. Türkiye de bu dönüşümün 
içinde. 

Teknolojinin ve dijitalleşmenin üretime, hatta 
tüm hayata uygulanmasıyla 10 yıl önce hayal dahi 
edemediğimiz pek çok yenilik bugün hepimizin 
yaşamında baş döndürücü etkiler yaratıyor. 
Makinelerin sensörlerle donatıldığı, sensörlerin 
birbirleriyle haberleşmesiyle üretimde optimum 
imalat ve verimliliğe erişilen, sensörlerden elde 
edilen devasa boyuttaki Büyük Veri ile kestirimci 
analizler ve önleyici bakımlar yapılan bir dönem 
bu. Nesnelerin, hatta her şeyin interneti olarak da 
kavramsallaşan bu yeni dünyada dijitalleşme ve 
bunun yarattığı sonsuz olanaklar dev inovasyonları 
tetikliyor ve tetiklemeye de devam edecek. 

Artık yapay zekâyla donatılmış robotların pek 
çok işi yapabildiği, giyilebilir teknolojilerle özellikle 
sağlık alanında yaşamsal imkânların doğduğu, 
maker space’ler ile üretimin mahallelere ve evlere 
inerek kitleselleştiği, blockchain gibi teknolojilerin 
sağladığı karşılıklı güven temelinde hemen her 
alanda aracısızlaşmanın yaygınlaştığı bir inovasyon 
tsunamisi altındayız.

Şüphesiz devrimsel nitelikteki bu dönüşümlerin 
yarattığı fırsatlar kadar zorluklar da var. Dönüşüme 
adapte olabilmek, kurumların dijitalleşme sürecinde 
karşılaştığı engelleri aşabilmelerine bağlı. Ayrıca, 
yeni teknolojik olanakların gerektirdiği altyapı ve 
insan kaynağının geliştirilmesi gerekiyor.

Teknoloji için insan, insan için gelişim vizyonuyla 
35 bin çalışanımızı  bu yeni döneme hazırlamak ve 
geleceğin teknoloji liderlerinin yetiştirmek hedefi 
olan Türk Telekom Akademi dijital dünyanın bu 
baş döndürücü yeniliklerini sizlere Akademi Güncel 
ile ulaştıracak yepyeni dergimizle karşınızdayız. 
Akademi Güncel Nesnelerin İnterneti, yapay zekâ, 
Büyük Veri, artırılmış gerçeklik, giyilebilir cihazlar, 
robotik, bulut bilişim, mobil internet, siber güvenlik, 
akıllı ev ve akıllı şehir teknolojileri gibi birçok alanda 
dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmeleri sizler için 
yakından izleyip sayfalarında tartışacak. Yılda dört 
sayı olarak yayınlanacak dijital dergimizle sizleri 
inovasyon ve teknoloji dünyasını başka bir gözle 
görmeye ve ilham almaya bekliyoruz.

Keyifle okumanız dileğiyle…

Türk Telekom Akademi

Geleceğin dijital liderlerine  
yeni bir ilham kaynağı

Sunuş



PEW Araştırma Grubu
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birleşme, toplanma, enformasyon paylaşma 
ve medya tüketme biçimlerini daha da 
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teknolojilerin etkisiyle değer zincirleri yeniden 
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öngöremediğimiz muazzam olanaklar ortaya 
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Gelecekten umutluyuz
• İnternette enformasyon paylaşma günlük 

hayatla o kadar pürüzsüz iç içe geçecektir ki 

elektrik gibi görünmez hale gelecektir. Burada 

çoğunlukla makine aracılar rol alacaktır.

• İnternetin yaygınlaşması küresel bağlantılılığı 

geliştirecek, bu da evrensel ilişkilerin 

yaygınlaşmasını destekleyecek ve cehaleti 

azaltacaktır.

• Nesnelerin İnterneti, yapay zekâ ve Büyük Veri 

insanların dünyanın ve kendi davranışlarının 

daha çok farkında olmasını getirecektir.

• Artırılmış gerçeklik ve giyilebilir cihazlar 

kullanılarak günlük yaşam daha yakından 

izlenebilecek ve özellikle insanların sağlık 

Çalıştaya katılan uzmanlar 2025 yılında 
nasıl bir dijital yaşam tasavvur ediyorsunuz 
sorusunu tartışırken internete erişimin 

son derece kolay olacağı, internetle yaşamımızın 
her anında tıpkı bugün elektrikle olduğu gibi bir 
arada olacağımız bir durumdan yola çıktılar. Mobil, 
giyilebilir ve iliştirilmiş bilgiişlemin Nesnelerin 
İnternetinde bir araya geleceğini ve bu sayede 
insanların yapay zekâ destekli ve bulut temelli 
enformasyon depolama ve paylaşma imkânlarından 
yararlanabileceğini öngördüler. “En yararlı etki 
insanları birbirine bağlama yeteneğidir, gerisi 
buradan çıkacaktır.”

Çalıştayda ileri sürülen görüşler, önümüzdeki 
dönemde tüm dünyada, her disiplinden farklı 
katkılarla gündemimizi daha çok meşgul edecek.

2025’te insanlığı neler bekliyor?

PEW Araştırma Grubunun 2015 çalıştayına göre dünya hızlı, yaygın, 
bağlantılı hale gelmeye yöneliyor, bu gelişme insanların birleşme, 

toplanma, enformasyon paylaşma ve medya tüketme  
biçimlerini daha da değiştirecek.
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• İnternet tabanlı bir eğitim devrimi fırsatları 

yaygınlaştıracak, eğitim tesislerinin ve 
öğretmenlerin maliyetleri düşecektir.

Uyarı: Bugün iyi tercihler yapın
• Öngörü ve kesin tahminler bir fark yaratabilir. 

“Geleceği öngörmenin en iyi yolu onu icat etmektir.”

durumu hakkında daha çabuk geribildirim 

alınabilecektir.

• Politik farkındalık ve eylem kolaylaşacak ve daha 

barışçıl değişim mümkün olacaktır.

• “Ubernet”in yaygınlaşmasıyla sınırların anlamı 

azalacak ve ortak çıkarlara ve ilgi alanlarına 

sahip yeni “uluslar” boy atacaktır.

Çalıştayda ileri sürülen görüşler, önümüzdeki 
dönemde tüm dünyada, her disiplinden farklı 

katkılarla gündemimizi daha çok meşgul edecek.
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Bir araştırmaya göre bugün dünyada 7 milyar 
mobil abonelik var ve 2021 yılında dünya nüfusunun 
yüzde 90’ının geniş bantlı mobil ağlara bağlanması 
bekleniyor. Geniş bant, mobilite ve bulut bilişim 
gibi teknolojilerin etkisiyle değer zincirleri yeniden 
biçimlenecek, iş modelleri dijitalleşecek ve bugün 
öngöremediğimiz muazzam olanaklar ortaya çıkacak.

26 Milyar Nesne Birbirine 
Bağlanacak
Bilgi ve İletişim Teknolojileri yepyeni bir çağ açacak. 
Bir milyar yerleşimi birbirine bağlamak 100 yılda 
mümkün olmuştu; beş milyar kişiyi birbirine bağlamak 
için 25 yıl yetti. Artık sadece yerler ve insanlar 
değil, nesneler de bağlantılı. 2020 yılında birbiriyle 
bağlantılı 26 milyar nesne olacağı tahmin ediliyor.

Günümüzde iş hayatında olağanüstü 
yıkıcı gelişmelerle boğuşuyoruz. 
Bütün veriler olayların bundan böyle 

hiç de yavaş gelişmeyeceğini gösteriyor. 
Ayakta kalabilmek ve gelecekte var olabilmek 
için bugünden bir şeyler yapmak gerektiğini 
hepimiz biliyoruz.

Sohbetlerimizde birbirimize, “22. yüzyılda 
yaşıyor olsaydın, nasıl bir iş hayatın olurdu” türü 
sorular sormaya başladık. Bu 19. yüzyılda yaşayan 
bir insana 2016’da iş hayatının nasıl olacağını 
sormak gibi bir şey. Bu iki yüz yılda ekonomide ve 
toplumlarda meydana gelen değişimler dikkate 
alınırsa, bir de her şeyin daha da hızlanacağı 
düşünülürse, muazzam bir dönüşümün söz konusu 
olacağı kesin.

22. yüzyılda başarılı bir gün
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Politikacıların Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin 
uzun erimli potansiyeliyle ilgili farkındalık düzeyi 
daha yüksek olmalı. Ulusal geniş bant planlarında 
adanmışlık ve bakanlıklar arası işbirliği büyük 
fark oluşturabilir ve bu işbirliği mümkün olduğu 
kadar hızlandırılmalıdır. Düzenlemeler hem var 
olan sektörlerin dijitalleşmesini hem de yeni 
sektörlerin desteklenmesini içermeli. Dijital 
beceri setleri oluşturmak için de pek çok şey 
yapılabilir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri eğitimi 
demokratikleştirerek ve herkese açık hale 
getirerek dijital ekonomi için gerekli yetenekleri 
yetiştirip donatabilir.

Şirketlere düşen başkaları onları tasfiye 
etmeden kendilerini baştan sona ele almaktır. Yeni 
teknolojiler yeni kurallar anlamına gelir ve ancak 
Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ön alıcı bir şekilde 
işlerinin her bir dokusuna entegre edebilen şirketler 
kazanacaktır. “Süreçlerimi nasıl daha etkin kılarım” 
sorusunun yanı sıra, mutlaka “Teknoloji iş modelimi 
nasıl dönüştürür; sürekli inovasyon, sürdürülebilirlik 
ve değer oluşturma için nasıl bir itici güç oluşturur” 
diye sorulmalıdır.

Sanayi Çağı’nda bir firmanın rekabet 
avantajı büyüklüğüne, kime ait olduğuna ve işine 
odaklanmasına dayanırdı. Bugün ise network 
toplumuna geçmiş bulunuyoruz. İnovasyon, işbirliği 
ve sosyalleşmenin başlangıç noktasını bağlantılılık 
oluşturuyor.

Bu da kendine ait tek bir odası bile olmayan 
bir online konaklama firmasının pazar değerinin 
herhangi bir otel zincirininkinden neden daha 
fazla olduğunu açıklıyor. Dijital dönüşüm bütün 
sektörlerde yaşanıyor. Örneğin TV ve medya 
sektöründe. Bir araştırmaya göre, günümüzde 
tüketicilerin yüzde 50’si günde en az bir kere 
sipariş video izliyor. Dükkândan CD almak yerine, 
müziğimizi indirmeyi yeğliyoruz.

İş Hayatımızın Geleceği
Bütün bunlar iş hayatımıza nasıl yansıyacak? 
Bugünkü mesleklerin pek çoğu otomasyonlu Bilgi ve 
İletişim Teknolojilerinden etkilenecek. Bugün nasıl 
19. yüzyılda yaşamış bir çalışandan çok farklı işler 
yapıyorsak, 22. yüzyılda bugünkünden bambaşka 
işler yapıyor olacağız.

Her dönemdeki dönüşümün doğasında, 
teknolojinin ilerledikçe ekonomik üretkenlik ve 
istihdamı da geliştirme potansiyelinin bulunduğunu 
gözlemliyoruz. Sanayi devriminin başlarında da 
böyleydi, bugün de… Çarpan etkisini de dikkate 
alırsak, büyükşehirlerdeki her bir ileri teknoloji 
çalışma yerinin ileri teknoloji dışında beş ek çalışma 
yeri oluşturabileceğini düşünebiliriz.

Peki, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin sağlayacağı 
olanakları azamileştirmek nasıl mümkün olabilir? 
İnsanların, şirketlerin ve hükümetlerin hangi 
yeteneklere sahip olması gerekir? Regülasyon 
bireylerin haklarını korurken inovasyonu nasıl 
destekleyebilir?

İşbirliği Şart
Tek başına bu tür soruların üstesinden gelmek 
mümkün görünmüyor. Firmaların, politikacıların 
ve sivil toplumun birbirine yaklaşması ve işbirliği 
yapması gerekiyor.

Sanayi Çağı’nda bir 
firmanın rekabet avantajı 

büyüklüğüne, kime 
ait olduğuna ve işine 

odaklanmasına dayanırdı. 
Bugün ise network toplumuna 

geçmiş bulunuyoruz. 
İnovasyon, işbirliği ve 

sosyalleşmenin başlangıç 
noktasını bağlantılılık 

oluşturuyor.
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Bireyler, politikacılar ve şirketler aynı zamanda 
Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin potansiyellerini 
günümüzün iklim değişikliği ve yoksulluk gibi en acil 
sorunlarını çözmek için değerlendirmelidir.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri yenilikçi, sorumlu 
ve işbirliğine açık bir şekilde uygulandığında 
olumlu, dönüştürücü bir güç oluşturur. Herkesi 
ve her sektörü kendi tam potansiyeline 
kavuşturacak bir ağ toplumunu hedeflemeliyiz. 
Bu da ancak daha geniş topluluklarla ortaklık 
vizyonuyla gerçekleşir.

Sorumluluk Robotlarda Değil, 
Bizde
Bireyler olarak Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin 
dönüştürücü potansiyelini sahiplenmeli, oluşturacağı 
olanaklardan yararlanmalı ve bunlara katılmalıyız. 
Bu artan ölçüde birbiriyle iç içe geçmiş sistemlerin 
sorumluluğunu üstlenmek, ilgililerin ve katılımcıların 
hesap vermesini sağlamak, ürün ve altyapıları 
iyileştirmek, girişimciliğin, sosyal gelişmenin ve 
entelektüel yaratıcılığın yeni alanlarını araştırmak 
anlamına geliyor.

 Dünya Ekonomik Forumu’nun Davos 2016 toplantısındaki bir oturumdan derlenmiştir
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Schaefer’e göre, robotlar günümüzdeki 
müşteri odaklılığın ve sayısız farklı araba 
özelliğinin üstesinden gelemiyor.

Arabaları bu ölçüde müşteriye göre 
kişiselleştirmek, uyarlanmak üzere 
programlanmamış olan robotlar açısından 
oldukça zor. Robotların sürekli yeniden 
programlanması ve montaj kalıplarının sürekli 
değiştirilmesi gerekiyor.

Lüks araba üreticileri 2000 yılında bir 
modelde yaklaşık 15 seçenek sunuyordu. Oysa 
2015 yılında Mercedes-Benz’in seçenek adedi 
35’e ulaşmıştı.

Mercedes elbette robotsuz üretime geçecek 
değil. Daha küçük ve yetenekli işçilerle birlikte 
çalışabilecek robotlar kullanacak.

Böylece insan ile makineyi birbirinden 
ayırmak yerine, işçileri kolayca kullanabilecekleri 
makinelerle donatacak.

Sanayi robotları en çok otomotiv 
sektöründe kullanılır. Uluslararası Robotik 
Federasyonu’nun verilerine göre, 2018’de 

yaklaşık 1,3 milyon sanayi robotu devreye girecek; 
sektör de robot kullanma şampiyonluğunu 
koruyacak.

Eğilim böyleyken Mercedes-Benz robotların 
yerine insanları geçirmeye başladı. Firmanın üretim 
müdürü Markus Schaefer, “Otomasyonu azamiye 
çıkarmaktan uzaklaşıyoruz. Üretim süreçlerinde 
yeniden insan faktörü öne çıkıyor” diyor.

Robotlar lüks araba üreticilerinin talep 
ettiği tempoya ve uyarlanma kabiliyetine ayak 
uyduramıyor. İnsan esnekliği ve el becerisine olan 
ihtiyaç artıyor. Çünkü birçok araba üreticisi müşteri 
odaklılık gereği, alıcılara çok sayıda seçenek 
sunuyor. Örneğin, Mercedes’in C sınıfı sedan 
arabasının karbon fiber trimden ısıtılan ve soğutulan 
kapak tutucusuna ve lastik valfleri için dört tip 
kapağa kadar bir dizi seçeneği var.

Robotların yerine insanlar
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Bilgisayar programcılığına böylesi bir yaklaşım 
çok sınırlıdır; Go gibi anlatabildiğimizden fazlasını 
bildiğimiz veya fotoğraflardaki ortak nesneleri 
tanımak, diller arası çeviri yapmak ve hastalıkları 
teşhis etmek gibi görevlerde kullanılamaz. 
Programlamaya kural temelli yaklaşımın uygulandığı 
bütün görevler yıllar içinde fena şekilde çuvalladı.

Deep Blue, insanüstü performansını neredeyse 
tamamen işlem gücüyle gerçekleştirdi: Milyonlarca 
satranç oyunundan beslenmesi sayesinde, en iyi 
hamleye karar vermek için olasılıklar arasında gidip 
gelebildi. Go’daki mesele ise, bu oyunun evrendeki 
atom sayısından daha fazla hamle barındırması 
ve en hızlı bilgisayarların bile bundan anlamlı bir 
sonuç çıkaramamasıdır. Daha da kötüsü, hangi 
olası hamlelerin keşfedilmeye başlanacağı bile belli 
değildir.

Peki ne değişti? AlphaGo’nun zaferleri, yeni bir 
yaklaşımın gücünü bütün parlaklığıyla gösteriyor: 
Bir bilgisayara zekice stratejiler yüklemeye 
çalışmak yerine, başarı ve başarısızlık örneklerini 
görerek, neredeyse tamamen kendi başına, kazanan 
stratejileri öğrenen sistemler geliştiriyoruz.

Bu sistemler, eldeki görevle ilgili insan bilgisine 
bel bağlamadığı için anlatabildiğimizden daha 

Google’ın DeepMind projesi çerçevesinde 
geliştirdiği yapay zekâ sistemi AlphaGo, 
strateji oyunu Go turnuvasında, dünya 

şampiyonu Lee Se-dol’u dört bir yendi. Peki, bu 
neden bu kadar önemli? Ne de olsa, IBM’in Deep 
Blue’su Gary Kasparov’u 1997’de yendiğinde, 
bilgisayarlar insanoğlunu satrançta ezip 
geçmemişler miydi?

Go da satranç gibi, şansın hiçbir etkisinin 
olmadığı, muazzam karmaşıklıkta bir strateji 
oyunu. İki oyuncu, 19’a 19’luk tahtada, sırayla siyah 
veya beyaz taşları yerleştiriyorlar; bir taşın dört 
bir yanı diğer renkteki taşlarla çevrelendiğinde o 
taş tahtadan kaldırılıyor, oyunun sonunda tahtada 
daha fazla taşı olan oyuncu kazanıyor.

Ancak satrancın aksine, hiç kimse nasıl ileri 
düzeyde Go oynanabileceğini açıklayamaz. Anlaşılan, 
üst düzey oyuncular, nasıl bu kadar iyi oynadıklarına 
dair bilgilerine tam olarak erişemiyorlar. Trafikte 
araba kullanmaktan bir yüzü tanımaya kadar pek 
çok insani faaliyette aynı cehaleti sergiliyoruz. 
Bu garip durum filozof ve bilim insanı Michael 
Polanyi tarafından çok güzel açıklanmış: 
“Anlatabildiğimizden çok daha fazlasını biliyoruz.” 
Buna “Polanyi’nin Paradoksu” deniyor.

Polanyi’nin Paradoksu, bizi maaş bordrolarını 
hazırlamak, uçuş planlarını düzenlemek, telefon 
görüşmelerini aktarmak ve vergileri hesaplamak gibi 
karmaşık görevleri yerine getirirken bilgisayarları 
kullanmaktan alıkoymadı. Ancak geleneksel 
bir bilgisayar programı yazmış herkes size bu 
faaliyetleri otomatikleştirmenin, bir bilgisayara ne 
yapması gerektiğini büyük bir kesinlikle anlatmanın 
ıstıraplı yollarından geçtiğini söyleyecektir.

“Anlatabildiğimizden çok 
daha fazlasını biliyoruz.” 

Buna “Polanyi’nin Paradoksu” 
deniyor.

Bilgisayarlar bizi nerede 
yenebilir, nerede yenemez?

ÍAndrew McAfee ve Erik Brynjolfsson
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oyun oynadı, işe yarayan hamleleri ve stratejileri 
hatırlamak için pekiştirici öğrenme adı verilen başka 
bir teknik kullandı.

Derin öğrenme ve pekiştirici öğrenme bir süredir 
hayatımızda var ama yakın zamana kadar ne kadar 
güçlü olduklarını, nereye kadar uzanabileceklerini 
bilmiyorduk. Aslında hâlâ bilmiyoruz, ama 
uygulamalar dörtnala gelişiyor ve sonu yokmuş gibi 
görünüyor. Ses tanıma, kredi kartı dolandırıcılığını 
tespit etme, radyoloji, patoloji…. Yelpaze çok 
geniş. Makineler artık yüzleri tanıyıp araba 
kullanabiliyorlar; Polanyi’nin anlatabildiğimizden 
daha fazlasını bildiğimizi işaret ettiği iki alan…

Daha gidecek çok yolumuz var ama gidişat 
iyi görünüyor. James Watt 240 yıl önce buhar 
makinesini geliştirdiğinde, teknolojiyle patlak 
veren değişimler ekonomimizi dalga dalga 
etkilemişti. Ancak bundan herkesin eşit olarak 
faydalanacağının bir garantisi yok. Hızlı teknolojik 
ilerlemenin getireceği toplumsal meseleleri anlamak 
ve çözüm üretmek, hâlâ makinelerin bizim için 
yapamayacakları şeyler arasında yer alıyor.

 Andrew McAfee ve Erik Brynjolfsson’un  
16 Mart’ta The New York Times’ta yayınlanan 
yazısı.

fazlasını bildiğimiz gerçeğiyle de zapturapt altına 
alınmıyorlar.

AlphaGo, bu simülasyonları ve geleneksel 
arama algoritmalarını bazı hamlelere karar vermek 
için kullanıyor ama gerçek başarısı Polanyi’nin 
Paradoksu’nu aşma yeteneğinde gizli. Hem örneklere 
hem de deneyimlere dayanıp kazanan stratejileri 
kendi başına çözerek paradoksu aştı. Örnekler, 
oyunun 2500 yıllık tarihindeki en iyi oyuncuların 
maçlarından alındı. Bu maçlarda zafere taşıyan 
stratejileri anlamak için, sistem derin öğrenme 
adı verilen bir yaklaşım kullandı. Bu sayede şablon 
çıkarma ve devasa enformasyon havuzunda neyin 
önemli olduğunu anlama konusunda kayda değer 
beceriler geliştirdi.

Beynimizdeki düşünme süreci nöronlar arasında 
bağlantılar kurup güçlendirmekten ibarettir. 
Derin öğrenme sistemleri de benzer bir yaklaşım 
sergiliyor, bu nedenle bir zamanlar “nöral ağlar” 
olarak adlandırılıyorlardı. Yazılımda milyarlarca 
düğüm ve bağlantı oluşturdular, uyarıcı (oynanan bir 
Go oyunu) ve karşılık (bir sonraki hamle) sırasında 
bağlantıları güçlendirmek için örneklerin “eğitim 
setleri”ni kullandılar; ardından sistemi yeni bir 
uyarıcıya açtılar ve ne karşılık verdiğini gördüler. 
AlphaGo aynı zamanda kendine karşı da milyonlarca 
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Dijital trendler TMT firmalarını çok çeşitli 
biçimlerde yeniden biçimlendiriyor, çevrelerini 
sarsıyor ve onları strateji ve öngörülerini sürekli 
yeniden değerlendirmeye zorluyor.

Dijital ekosistemdeki şirketler orantısız 
güçlüdür. Küresel çapta kayıtlı şirketlerin ancak 
yüzde 1’ini oluşturmalarına rağmen küresel 
işletme değerinin yaklaşık yüzde 9’unu temsil 
ediyorlar ve bu pay artma eğiliminde. Bu 
şirketler hem TMT sektöründe inovasyona ivme 
kazandırıyor hem de diğer sektörleri dönüşüme 
uğratıyorlar.

Dijital ekosistemde değer 
yaratımı
Dijital ekosistem değer yaratımını üç hatta 
geliştiriyor:

Teknoloji, medya ve telekom (TMT) 
sektörü hızla hem daha karmaşık hem 
de daha büyük hale geliyor. Bu ağdaki 

yerinizi ve mevcut değer yaratma kaynaklarını 
belirlemek giderek daha zorlaşıyor. Değişen sektör 
manzarasını anlamakta ve uyarlanmakta başarısız 
kalmış şirketlerin hazin örnekleri pek çoktur. O 
nedenle dijital ekosistemi biçimlendiren trendleri 
açığa çıkarıp gelişim yönlerini saptamak ve nasıl 
kesiştiklerini görmek çok önemlidir.

Dijital ekosistemi; donanım, içerik ve yazılım 
aplikasyonları geliştirmede uzmanlaşmış ve 
içerik, aplikasyon ve hizmetlerin yaratımı, 
dağıtımı ve tüketimi için bir platform sunan TMT 
şirketlerinin bir altkümesi olarak tarif edebiliriz. 
Bu şirketler aralarındaki karmaşık ilişkilerle 
ekosistemi oluşturur.

Yeni dijital ekosistemin 
neresindesiniz?

Teknoloji, medya ve telekom 
sektörünü biçimlendiren 

trendlere bir bakış
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benimsenmesinin hızını artırmak–şeklindeki 
çerçeve şirketlerin kendilerini dijital ekosistem 
bağlamına yerleştirmesine yardımcı olacaktır. 
Böylece ekosistemin canlı ve dinamik doğası ve 
onu biçimlendiren kilit trendler iş açısından daha iyi 
anlaşılabilir.

Ekosistem sektörlerini 
biçimlendiren trendler
Donanım sektörü gelirleri son 30 yıl içinde vasat 
bir performans gösterdi ve değer yazılım sektörüne 
kaydı. Depolama ve bilgiişlem maliyetleri düştü, 
bigiişlem gücü hızla arttı. Son on yılda mobil aletler 
hızlı bir yükseliş yaşadı, ağ kapsamının olağanüstü 

• Yeni gelir kaynakları yaratıyor (dijital ödemeler 
ve e-ticaret platformları, sağlık, otomotiv, enerji 
ve eğitimde dijitalleşme süreçleri)

• Maliyet yapısını rasyonelleştiriyor (satış, 
operasyonlar ve tedarik zinciri yönetiminde iş 
süreçlerinin iyileşmesi, açık inovasyon, akıllı 
otomasyon vb.)

• Yeni teknolojilerin benimsenme hızını artırıyor 
(öğrenmenin hızlanması ve enformasyona 
erişimin artması sayesinde).

Yukarıda sunulan dijital ekosistemin üç 
çarkı–yeni gelir kaynakları yaratabilmek, maliyet 
yapısını rasyonelleştirmek ve teknolojinin 

 

• Reklamcılık• Sinema ve eğlence• Yayıncılık, enformasyon ve haberler

İÇERİK

YAZILIM

DONANIMNETWORK

HİZMET

• Aplikasyon yazılımları 
(ERP, CRM, SCS, SeaS vb.)• Altyapı yazılımları 
(görselleştirme, DBMS)• Sistem yazılımları• İnternet portalleri ve 
platformları

• Alternatif taşıyıcılar• Kablo• Uydu ve genişbant• Wireless• Wireline• Entegre telekomünikasyon 
hizmetleri

• Çeşitlendirilmiş ticari ve 
profesyonel hizmetler• IT danışmanlığı ve destek 
hizmetleri• IT kurulum hizmetleri (IaaS 
dahil)

• İletişim teçhizatı• Bilgisayar donanımları• Tüketici elektroniği• Elektronik teçhizat imalatçıları• Elektronik parça ve imalat 
hizmetleri• Ağ teçhizatı• Mobil aletler (elde taşınan)• Ofis elektroniği• YarıiletkenlerŞekil 1 Dijital Ekosistem
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işletme verilerinin dijitalleşmesi geliştikçe güvenlik 
her düzeyde -aplikasyonların, ağların ve aletlerin 
güvenliği- daha da kritik önem kazanacaktır.

Bütün bu kilit eğilimler iç içe geçtikçe yeni değer 
yaratma imkânları belirecektir.

Söz konusu trendleri; temel trendler, bunlardan 
türeyen birinci derece trendler ve bu sonunculardan 
türeyen ikinci derece trendler olarak üç küme 
halinde toplayabiliriz.

Temel trendler
Burada üç trend sayabiliriz: “yazılımın 
demokratikleşmesi”, “minyatürleştirme ve bilgiişlem 
gücü” ve “genişbant, IP ve yaygın bağlantılılık”. 
Aplikasyon programlama arayüzleri (API’ler) gibi açık 
kaynak algoritmaları başka aplikasyonlarla etkileşim 
içinde çok daha iyi, hızlı ve ucuz ürün sunumları 
getiriyor. Artık “müşteriler” ya da butik yazılım 

genişlemesi, internet protokolü ve yüksek genişbant 
hızları ve minyatürleştirmeyle birleşince bugünkü 
bağlantılı dünyayı yarattılar. Bu bağlamda 
Nesnelerin İnterneti (Nİ) ve akıllı kent aplikasyonları 
muhtemelen bağlantılı dijital dünyanın başlıca değer 
kaynakları olacaktır.

Yazılım sektörü son 30 yıl içinde patlamalı bir 
büyüme gösterdi (1980’lerde altyapı yazılımlarında, 
1990’larda sistem yazılımlarında ve 2000’lerde 
de aplikasyon yazılımları). Bulut tabanlı ve 
yazılım, platform ve altyapıyı birleştiren “her şey 
servis olarak” (XaaS) iş modelleri yüksek büyüme 
potansiyeli sergiledi.

Google, Amazon ve Facebook örnekleri dijital 
ekosistemlerin kapsamının nasıl çekirdek teknoloji 
sektörünün ötesinde alışveriş ve pazarlamaya ve her 
şeyin dijitalleşmesine uzandığını gösteriyor. Ancak 
nesnelerin bağlantıları ve kişiselleşmeleri arttıkça ve 

Bütün bu kilit eğilimler iç içe 
geçtikçe yeni değer yaratma 

imkânları belirecektir.
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Bağlantılı cihazların 
yaygınlaşması
Çok cihazlı bir dünyada tüketiciler pürüzsüz 
bütünleşme talep ediyor. Bu, akıllı cihazların evdeki 
ve işyerindeki diğer cihazlarla bağlantıya geçmesini 
getirecek. İnsanlar (başka makinelerle bağlantılı) 
makinelerle bağlanarak uzaktaki sensörlerin 
yakaladığı enformasyonu kullanarak otomatik 
eylemlere geçebilecekler. IPv6’nın kullanıma 
sokulmasıyla bağlantılı cihazlardaki büyüme daha da 
hızlanacak.

Giyilebilirler hızla benimsenirken Nİ’nin otomotiv 
teknolojileri, akıllı kentler ve ev otomasyonu gibi 
diğer kısımları muhtemelen uzun vadede büyük işler 
sunacak. Bağlantılı cihazlardan ekosistemdeki bütün 
oyuncular değer devşirebilecek.

Şirketler açısından anlamı
Yeni gelir kaynakları yaratabilmek için dijital 
ekosistem şirketleri akıllı ev aplikasyonları, 
akıllı enerji sayaçları ve telematik hizmetleri 
gibi özgül çözümler yaratmaya odaklanmalıdır. 
Maliyet yapısını rasyonelleştirmek için 
uzaktan kumanda edilebilen çoğu durumda 
insan müdahalesine gerek bırakmayan 
otomasyon süreçleri benimsenebilir. Bunlar 
aynı zamanda tedarik zincirinin izlenmesini 
ve satış gücü optimizasyonunu da mümkün 
kılabilir. Teknolojinin benimsenmesinin hızını 
artırmak için işletmelerin ve nihai kullanıcıların 
fayda, fiyat, güvenlik ve mahremiyet endişelerine 
hitap edebilmelidir.

Donanım ve IT’nin metalaşması
Görselleştirme burada başlıca büyük faktörlerden 
biridir. Hipervizörlerin (sanal makine yöneticileri) 
işletim sistemini donanımdan bağımsız hale 
getirmesiyle server’lar farklılıklarını yitirdi. Markalı 
donanımın yerini toplama makineler alıyor. 
XaaS, bulut ve yazılımın demokratikleşmesi de 
IT hizmetlerinin metalaşmasını getiriyor. Benzer 
süreçler büyük ağ donanım şirketlerini tehdit ediyor.

oyuncuları da yazılım “toplayabiliyorlar”. API’ler aynı 
zamanda müşteri deneyiminin iyileştirilmesini de 
mümkün kılıyor. Kullanım kalıplarını izleyebiliyor, 
firmalara gelecekteki yatırım yönlerini belirlemede 
yardımcı oluyor. Minyatürleştirme mobil cihazlara 
PC bilgiişlem gücü kazandırdı ve bunların kitle 
pazarlarında benimsenmesini mümkün kılacak 
maliyetleri mümkün kıldı. Mobil ağlar bugün 
3,8 milyar kullanıcıyı birleştiriyor. Yeni teknoloji 
nesilleriyle ve hizmetlerle bu sayı hızla artacaktır. 
Örneğin mobil sağlık hizmetleri ultrason 
görüntülerinin ve taramaların SMS, MMS ve 
e-postayla mobil telefonlar aracılığıyla iletilmesiyle 
gerçek zamanda uzaktan tıbbi teşhisi mümkün hale 
getiriyor.

Bu üç temel trend ayrı ayrı ve birlikte yaşamakta 
olduğumuz dijital devrimi mümkün kıldı. Blockchain, 
Nİ ve yapay zekâ gibi yeni konseptler bu temel 
trendlerin son 30 yıl içindeki gelişimi sayesinde 
gerçekleşebildi.

Birinci derece trendler
Temel trendlerden en çok yarar sağlayan trendler 
olarak şunları görüyoruz: “bağlantılı cihazların 
yaygınlaşması”, “donanım ve IT’nin metalaşması”, 
“her şey servis olarak”, dünyanın dijitalleşmesi”. 
Bu faktörlerin her biri dijital ekosistemin içinde ve 
dışında etkide bulunmaya devam ediyor.

Minyatürleştirme mobil 
cihazlara PC bilgiişlem 

gücü kazandırdı ve 
bunların kitle pazarlarında 
benimsenmesini mümkün 

kılacak maliyetleri  
mümkün kıldı. 
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yönetimi, iş süreçleri yönetimi ve içerik gibi alanları 
da kapsıyor. Bu sermaye ihtiyaçlarını azaltmakla 
kalmıyor, hızlı uygulama, maliyet öngörülebilirliği, 
çeviklik ve dengeli yatırım getirisine de yardımcı 
oluyor. XaaS sağlık, sigorta, eğitim ve afet yönetimi 
gibi çok değişik sektörlerde kullanım bulabiliyor. 
Çünkü uçtan-uca, tasarımdan uygulama ve 
benimsenmeye kadar bütün iş süreçlerinin yönetimi 
için kucaklayıcı bir yapı oluşturuyor. Birçok yazılım 
ve donanım üreticisi ayakta kalabilmek için bulut 
hizmetlerine geçiyor.

Şirketler açısından anlamı
Yeni gelir kaynakları yaratabilmek için büyük 
işletme yazılım şirketleri yeni gelir yaratmak için 
XaaS’e geçebilir. Bu, hızla gelişen küçük ve orta 
büyüklükteki işletmeler pazarı için “kullandıkça 
öde” hizmetler sunumunu geliştirebilir. Maliyet 
yapısını rasyonelleştirmek için şirketler 

Şirketler açısından anlamı
Yeni gelir kaynakları yaratabilmek için dijital 
ekosistem şirketleri temeldeki donanımlarına 
iliştirilmiş yazılımlar yaratmalıdır. Böylece 
farklı çözümler sunabilirler. Ayrıca donanımı 
“maliyetine” satıp yazılım ekosistemlerinden 
gelir sağlamaya bakmalıdırlar. Maliyet 
yapısını rasyonelleştirmek için daha az 
sayıda donanım modeli kullanmalı ve bazı 
ürün sunumlarını lisanslama yoluna gitmelidir. 
Teknolojinin benimsenmesinin hızını 
artırmak için ağ adres tercümesi, yangın duvarı 
vb. ağ işlevlerini tescilli donanım cihazlarından 
koparmak ve yazılıma dayalı hale getirmek için 
görselleştirmeye gitmelidir.

Her şey servis olarak (XaaS)
Dünya hızla “her şey servis olarak” (XaaS) hedefine 
yöneliyor. Bu sadece yazılım ve donanımı değil veri 
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ortaya çıkmasını getirdi. İnovasyon artık büyük ölçüde 
yeni ürün ve hizmetler yaratmak için veri toplama ve 
analiz etmenin bir sonucu oluyor.

Şirketler açısından anlamı
Yeni gelir kaynakları yaratabilmek için 
finans ve telekom şirketleri ileri analitik ve 
biliş teknolojilerini kullanarak müşteri verilerini 
gelir fırsatları saptamak üzere incelemelidir. 
Ayrıca üçüncü taraflara -gizliliği dikkate alarak-
veri ve içgörü satmanın yollarını aramalıdır. 
Maliyet yapısını rasyonelleştirmek için 
şirketler operasyonel zayıflıkları ve maliyet 
tasarruf imkânları saptamak üzere analitiği 
kullanmalıdır. Teknolojinin benimsenmesinin 
hızını artırmak için şirketler yeni Büyük Veri 
yetenekleri ve çözümleri aramalıdır.

Ağ, cihaz, veri ve IT 
altyapısının güvenliği
Güvenlik zaafları maddi kayıpların ve yasal 
problemlerin yanı sıra müşteri, çalışan ve paydaş 
güvenini yitirmeyi de getirir. Güvenlik stratejileri 
savunma sistemlerinin ötesinde önleme, saptama, 
tepki ve düzeltmeyi de kapsamalıdır. Her şeyi eşit 
ölçüde korumak mümkün olmadığı için şirketler 
öncelikle en değerli ve riske duyarlı varlıkları 
belirlemeli ve bunları korumalıdır.

Şirketler açısından anlamı
Yeni gelir kaynakları yaratabilmek için dünya 
paylaşılan altyapılara yöneldikçe güvenliğin 
önemi artmaktadır. Şirketler bir farklılaştırıcı 
ve ücretli hizmet olarak dijital ekosistemin 
içinde ve dışında güvenlik hizmetleri sunabilirler. 
Maliyet yapısını rasyonelleştirmek için 
daha çok güvenlik, hırsızlık ve saldırı kaynaklı 
kayıp maliyetlerini azaltır. Teknolojinin 
benimsenmesinin hızını artırmak için “bir 
servis olarak” şirketleri sundukları çözümlerin 
güvenliğini geliştirmelidir.

 1 Nisan 2016 tarihli Deloitte University 
raporunun özeti

varlık bakımından hafif modellere geçmelidir. 
Teknolojinin benimsenmesinin hızını 
artırmak için aboneliğe dayalı hizmetlere 
yönelebilirler.

Dünyanın dijitalleşmesi
Dünyanın dijitalleşmesi verimlilik artışlarının yanı 
sıra fiziksel varlıklar dijital varlıklarla ikame edildikçe 
çeşitli sektörlerde giriş engellerini alçaltıyor. Bu 
yerleşik şirketleri iş modeli inovasyonuna zorluyor.

Şirketler açısından anlamı
Yeni gelir kaynakları yaratabilmek için 
TMT şirketleri iş süreçlerini dijitalleştirmeli ve 
otomasyona yöneltmelidir. Çeşitli mecralardan 
elde edecekleri müşteri tercihleriyle ilgili verileri 
içgörülere dönüştürerek parasallaştırabilirler. 
Maliyet yapısını rasyonelleştirmek için 
şirketler dijitalleştirmeyi hem iç süreçlerinde hem 
de ürün ve hizmet portföylerinde kullanabilmelidir. 
Teknolojinin benimsenmesinin hızını 
artırmak için müşterileri, tedarikçileri, 
partnerleri ve çalışanları bir ekosistem 
yaklaşımıyla dijital olarak angaje edebilirler.

İkinci derece trendler
Birinci derece trendlerden türeyen “veri ve analitik” 
ve “güvenlik” trendleri giderek önem kazanıyor.

Veri ve analitik
Büyük Veri ve veri bilimi bir rekabet önkoşulu haline 
geldi. Zamanla çok daha hassas ve neredeyse gerçek 
zamanlı içgörüler elde edeceğiz. Değişen pazar 
manzarasında bu ihtiyaç veri keşif platformlarının 

Güvenlik zaafları maddi 
kayıpların ve yasal 

problemlerin yanı sıra 
müşteri, çalışan ve paydaş 

güvenini yitirmeyi de getirir.
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Türkiye 4.5G ile 5G’ye de 
hazırlanıyor
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Türk Telekom 4.5G yatırımlarıyla Türkiye’nin  
yeni nesil internet erişiminin temellerini atıyor.
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hızlı ve yüksek performansla alınıyor. 4.5G ile video 
indirme ve internetten film ve TV izleme gibi işlevler 
de daha verimli şekilde gerçekleştiriliyor. Örneğin 
futbol karşılaşmaları akıllı telefon veya tabletinizden 
daha yüksek kaliteyle, nadiren pikselleşmeyle ya da 
hiç pikselleşme olmadan, kesinti endişesi olmaksızın 
izlenebiliyor.

M obil iletişim alanında yepyeni olanak 
ve fırsatların kapısını aralayan 4.5G 
teknolojisi Türkiye’de büyük ilgi ile 

karşılandı. Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) verilerine göre 1 Nisan’da başlatılan 4.5G 
uygulamasından yararlanan mobil abone sayısı 
mayıs ayının ilk yarısında 10 milyona ulaştı. 4.5G 
hizmetiyle birlikte mobil internet kullanıcılarının 
sayısında geçen yıla göre yüzde 88 artış sağlandı. 
4.5G hizmetinin altyapısı da hızla yaygınlaşıyor. 
Mayıs ayı sonu itibarıyla 4.5G hizmetine uygun baz 
istasyonu olmayan il kalmadı.

4,5G aboneleri 3G’ye göre 10 kat daha hızlı 
internet erişimine ulaştı. BTK’nın yaptığı saha 
testlerinde indirmede 67 bin Mbit/sn ve göndermede 
34 bin Mbit/sn hızlara ulaşıldı. Mobil cihazların 
internet erişimi için daha büyük bant genişlikleri ve 
yüksek hızlar sunan 4.5G ile birlikte mesajlaşma, 
görüntülü görüşme, mobil TV gibi hizmetler daha 

Mobil operatörler arasında 
Türk Telekom, en geniş 
fiber optik altyapısı ve 

5G araştırma geliştirme 
çalışmaları ile ön plana 

çıkıyor.
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yapılması gerekiyor. Mobil operatörler arasında 
Türk Telekom, en geniş fiber optik altyapısı ve 
5G araştırma geliştirme çalışmaları ile ön plana 
çıkıyor. 1 Nisan’da 81 ilde 1 gigabit (Gbps) hızla 
4.5G hizmetine başlayan Türk Telekom, yüzde 70”i 
fiber optik bağlantılı istasyonları ile Avrupa’nın 
en önde gelen fiber internet sağlayıcılarından 
biri. Türk Telekom’un Giga 4.5G bağlantı paketiyle 
örneğin 3G’de 3.81 saniye süren WhattApp’tan 5 
fotoğraf indirme süresi 0.14 saniyeye, Facebook’a 
bir dakikalık video yüklemek 6,9 saniyeden 0.04 
saniyeye, 19.05 saniye süren uygulama indirmek ise 
0.69 saniyeye geriliyor.

Türk Telekom’un mobil geleceğin temelini 
oluşturan 4.5G ve 5G teknolojileri konusunda 
sürdürdüğü Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları 
uluslararası alanda da ödüllendiriliyor. 5G alanında 
dünyanın en önemli etkinliklerinden biri kabul 
edilen 5G Word Summit kapsamında düzenlenen 
LTE&5G World Awards 2016’da Türk Telekom, “GiGA 
LTE&GiGA 4.5G” projesiyle “En İyi Heterojen Şebeke 
Uygulaması” kategorisinde finale kaldı. Türk Telekom 
iştiraki Argela ise ProgRAN (Programlanabilir 
Radyo Erişim Ağları) projesiyle “5G Özelindeki Ar-
Ge Çalışmalarına En Büyük Katkıyı Sağlayan Şirket” 
kategorisinde birincilik için yarışacak. Argela bu 
başarısı ile aday gösterildiği kategoride yarışacak ilk 
Türk firma olma özelliği taşıyor.

Türk Telekom, 4.5G ve yeni nesil teknolojilerde 
kullanılmak üzere geliştirdiği yeni anten modeli 
ile de uluslararası bir ödül aldı. Türk Telekom’un 
geliştirdiği “Türkiye 4.5G ağı için çok bantlı anten 
teknolojisi” (Multi-band Antenna Innovations 
for Nationwide 4.5G Network in Turkey) Global 
Telecoms Business Zirvesi’nde inovasyon ödülüne 
layık görüldü. Yeni anten modeli, Türk Telekom’un 
sahip olduğu 4.5G frekanslarının yanı sıra yeni nesil 
teknolojilerde de kullanılabilecek. Yeni anten modeli, 
700 MHz ve diğer tüm frekans bantlarını bütünleşik 
olarak destekliyor. Geliştirilen anten modeli 
operatörlere yüksek hız sağlayan yeni teknoloji 
uygulamaları desteği, çevreye uyum, montaj 
kolaylığı ve yüksek kapasite gibi faydalar sağlıyor. 
Yeni anten modeli diğer ülkelerde de kullanılacak.

4.5 G internetin sonsuz olanaklarına daha hızlı 
ve verimli erişimi sağlarken operatörleri bir sonraki 
mobil iletişim teknolojisi olan 5G’ye de hazırlıyor. 
Geçen yıl yapılan ihalede Telekom operatörlerinden 
“5G teknolojisinin zeminini yaratacak teknoloji 
yatırımı yapması” istenmişti. Dünyada henüz 
test aşamasında olan, standartlarının 2018’de 
belirlenmesi planlanan 5G teknolojisi 2020 yılında 
ticari olarak kullanıma açılacak. 4G internet 
bağlantısını 10 kat daha artıracak olan 5G 
teknolojisi sadece kişiler arasında iletişimde değil 
sanayi ve akıllı kent uygulamalarında da devrim 
yaratacak.

Dünyada bugün 4G teknolojisi bulunan 34 
ülkede yavaş yavaş kullanılmaya başlanan “Akıllı 
fabrika” uygulamaları, Dünya Ekonomik Forumu 
(WEF) tarafından “4’üncü Sanayi Devrimine” yol 
açacak nitelikte görülüyor. Çünkü akıllı fabrikalar, 
4G sayesinde tedarikçiden tüketiciye kadar 
bütün üretim halkaları hakkında anlık bilgi alarak 
üretimlerini ayarlıyor. Mesela tüketicilerin o ürüne 
veya o ürünün belirli bir rengine ilgisinin kalmadığı 
en kısa sürede anlaşılıyor, yeni veya farklılaştırılmış 
ürünler geliştirilebiliyor. Üreticiler, 2020 yılında 5G 
teknolojisine geçilmesiyle tüketiciler, tedarikçiler 
ve hedef pazarlar hakkında “gerçek zamanlı Büyük 
Veri” elde edebilecek. Bu veriler piyasalar ve üretim 
süreçleri hakkında en doğru kararların verilmesini 
sağlayacak, üretici enerji giderlerinde büyük tasarruf 
sağlarken, verimlilikleri artacak.

Mobil internetin hızının ve bant genişliğinin 
artması “akıllı şehir” uygulamalarının gelişimini 
de hızlandıracak. Kentin her noktasından örneğin 
trafik kayıtları alınıp saklanabilecek, patlayan içme 
suyu borularından anında haber alınabilecek, akıllı 
şebekeler sayesinde elektrik kayıpları sona erecek. 
Akıllı kent uygulamalarıyla kent yönetimleri sınırlı 
fon ve kaynakları daha verimli kullanırken, kent 
halkının yaşam kalitesi artacak.

Türk Telekom 5G teknoloji 
üretiyor 
5G teknolojisine kendi yazılım ve donanımı ile 
geçmeyi hedefleyen Türkiye’de ciddi altyapı yatırımı 
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Foxconn Technology Group CEO’su Terry 
Gou, 2011’de, üç yıl içinde şirketin elektronik 
montaj hattında bir milyon robot çalıştıracağını 
tüm dünyaya açıkladı. Foxconn birçok başka 
ürünün yanında Apple’ın iPad ve iPhone’larının 
da montajını yapıyor ve Gou bir milyon robotun 
bir milyon işçinin yerini alabileceğine inanıyor. 
Ancak bugüne kadar Foxconn sadece 50.000 
robota iş verebildi ve şirket hâlâ bir milyon 
insan çalıştırıyor. Daiwa’dan analist Kaile Huang, 
Wall Street Journal blogunda şöyle diyor: “Akıllı 
telefonların kısa üretim döngüsünde tamamen 
otomatik bir üretim hattı kurmak pahalıya patlar. 
Hızla değişen bir pazarda, işçilerin esnekliği hâlâ 
kritik önem taşıyor.”

Aynı esneklik, pek çok hizmet ve idari süreçte 
de gerekli. Bu süreçleri yürütmek için tamamen 
otomatik çözümlere bel bağlayan şirketler, 
muhtemelen müşterilerden okkalı bir tokat 
yiyecekler. Siz de biliyorsunuz; karşımıza bir 

Eski bir dostum (San Diego’daki Geniş 
Ölçekli Veri Sistemleri Araştırma Merkezi 
yöneticisi Jim Short) bir yılbaşı kartında 

bana “Otomasyon Sanayi Çağı’na ait bir kavramdır” 
demişti. Uzun yılbaşı yemekleri sırasında bu konuyu 
biraz düşündüm ve haklı olduğuna karar verdim.

“Otomasyon”, bir makinenin işgücünü ve zekâsını 
bir süreç yürütmek veya ürün üretmek için işe 
koşmak demektir. Aynı zamanda bu süreç veya 
ürünün tekrarlandığı ve yapılandırıldığı anlamına da 
gelir.

En azından şimdilik ve görünüşe göre uzun 
bir süre daha, en zeki makineler bile önceden 
programlanacak.

IBM’in Watson biriminin başındaki Mike Rhodin’e 
göre, “Watson’ın kendi başına düşünebilme yeteneği 
yok”. Evet, kendi başına düşünebilen herhangi bir 
zeki makine veya robot yok.

Önceden programlama, bir ürün veya sürecin 
tahmin edilmesi gerektiği anlamını taşır. 
Programlama giderleri de süreç veya ürünü daha 
sonra değiştirmenin zor ve zaman kaybına yol 
açacağını işaret eder. Demek istediğim, otomasyon, 
fazla değişimin yaşanmadığı veya ürünlerin zamanla 
çok çeşitlenmediği işler için iyidir. Yani 1950’lerdeki 
işler…

21. yüzyıldaki başarılı işler, genellikle değişime 
derhal karşılık verebilenlerdir. Yeni ürünleri hızla 
piyasaya sunarlar. Beklenmedik olaylarla baş 
ederler. İnsanlar bu tip değişimlerde iyidir, makineler 
-en zekileri bile- genelde bunu beceremez.

Otomasyon mazide kaldı
Akıllı insanlarla akıllı makinelerin kombinasyonu, 

otomasyondan daha iyi bir stratejidir.

Í Thomas Davenport

21. yüzyıldaki başarılı işler, 
genellikle değişime derhal 

karşılık verebilenlerdir. Yeni 
ürünleri hızla piyasaya 
sunarlar. Beklenmedik 
olaylarla baş ederler.
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Şirketlerin inovatif yeni ürünler veya süreçler 
yaratmak için yeterli alanı olmayacak. İstikrarlı, 
düşük maliyetli makinelere yönelme stratejisi 
başlarda çok cazip olabilir ama zamanla cazibesini 
kaybedecek.

Elbette bu, insanların akıllı makinelerin işlerini 
ellerinden alacağı konusunda endişelenmemeleri 
gerektiği anlamına gelmiyor. Bazı işleri alacaklar ve bu 
muhtemelen ekonomik açıdan zaten debelenen, eğitim 
ve deneyim seviyesi düşük insanları etkileyecek.

Ancak pek çok insan işe devam edecek çünkü 
akıllı liderler takviyenin -akıllı insanlarla akıllı 
makinelerin kombinasyonunun- otomasyondan daha 
iyi bir strateji olduğunu fark edecekler.

İnovasyon, değişime karşı çevik olmak ve yüksek 
kaliteli müşteri hizmetleri meselelerine kafa yoran 
kuruluşlar, günümüz iş dünyasının olmazsa olmaz 
özelliklerine insanın katacağı değerin farkına 
varacak. Sanayi Çağını ardımızda bıraktık ve iş 
dünyamızı geliştirmenin bir yolu olarak otomasyonu 
da ardımızda bırakmalıyız.

 Big Data at Work kitabının yazarı Thomas 
Davenport’un The Wall Street Journal’da 
yayınlanan yazısı.

insan çıksın da sorunumuzu çözsün diye, hepimiz 
telefonlarımızda deli gibi 0’a basıyor ya da ses 
tanıma sistemlerine adımızı bağırıp duruyoruz. 
Daha fazla otomasyon, bu şirketleri insan çalıştıran 
şirketlerden daha fazla ayıracak.

Rekabet açısından bakarsak, otomasyon son 
sürat çıkmaz sokakta ilerliyor. Standart ürünler ve 
süreçler başlarda ucuz olabilir ama sonra diğer 
şirketler de aynı sistemi benimseyecekler. Herkesin 
fiyatı düşecek, tabii kâr oranları da…

İnovasyon, değişime karşı 
çevik olmak ve yüksek 

kaliteli müşteri hizmetleri 
meselelerine kafa yoran 
kuruluşlar, günümüz iş 

dünyasının olmazsa olmaz 
özelliklerine insanın katacağı 

değerin farkına varacak. 
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İnsanlar
Elinizdeki mevcut teknolojilere dayanabileceğiniz 
gibi tamamen yeni insanları işe almak zorunda da 
olmayabilirsiniz. Büyük şirketlerde bile genellikle 
büyük Veri projeleri için çok sayıda doktora 
sahibi bilimci işe alınıyor değildir. Bunun yerine 
kantitatif, bilgiişlem ve iş uzmanlığı geçmişlerine 
sahip çalışanlardan ekipler oluşturma yolu tercih 
ediliyor. Bazı kişilere de Hadoop gibi Büyük Veri 
teknolojilerinde ve yazım dillerinde eğitim sağlanıyor.

İyi değişim yönetimi: Projelerin başarısı 
açısından değişim yönetimi kilit önemdedir. Teknik 
gereklerin insan gereklerinden daha önemli olduğu 
düşünülebilir ama bu mutlaka böyle değildir. 
Birçok Büyük Veri projesi kuruluşların ön cephe 
çalışanlarına işlerini nasıl yapacaklarını söyleyen 

Büyük Veri inisiyatifleri başarıyla 
sonuçlanmış şirketlerin deneyimi bu konuda 
şunu gösteriyor:

Teknoloji
Birçok kuruluşun en büyük yanlışı Büyük Veri 
projelerinin bütünüyle Büyük Veri’ye özgü teknolojilerle 
(Hadoop, Python, Pig, Hive vb.) ilgili olduğu 
varsayımıdır. Bu araçların Büyük Veri projelerinde 
önemli ve yararlı olduğu kuşkusuz doğrudur. Ancak 
şirketlerin, eğer start up değillerse, ellerinde kullana 
geldikleri işe yarar teknoloji ve beceriler vardır. Birçok 
örnekte şirketlerin SQL gibi mevcut dillerle Büyük Veri 
aplikasyonları programlayabildiği görülmüştür. Ayrıca 
veri depolama yeteneklerine zaten sahip şirketler 
Büyük Veri projelerinde diğerlerine kıyasla daha 
başarılı olabilirler.

Büyük Veri projelerinin  
başarısı neye bağlı?
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İyi proje yönetimi
Elbette üst yönetim desteği şarttır. Ama proje 
yöneticisi aynı zamanda sosyal paydaşlarla da etkin 
iletişim içinde olmalıdır. Ancak Büyük Veri’nin teknik 
karışıklığının ve uygulamacılarının teknik odağının bu 
iletişimleri zorlaştırdığı da gözden kaçırılmamalıdır.

Bütün bunların yanı sıra başarı açısından talihin 
de bir payı vardır. Büyük Veri projeleri doğaları 
gereği risklidir. Zaman zaman hatalar yapacaksınız. 
Bu hatalardan yeni bir şeyler öğrenebilirseniz 
bu bir problem olmaz. Çünkü bu projeler ürün 
uygulamalarından çok Ar-Ge projelerine benzer.

 Big Data at Work kitabının yazarı Thomas 
Davenport’un bir yazısından.

algoritmalar ve otomatik sistemler -tarif edici 
analitik- içerir. Bu gibi kuruluşlarda değişim 
yönetimi daha da önem kazanır.

Net iş hedefi
Genellikle Büyük Veri projelerinin Büyük Veri 
yığınlarından vaat edici ilişkiler çıkarmakla ilgili 
olduğu sanılır. Bu önemli bir görevdir elbette, ama 
şirketin kafasında belli bir iş hedefi ya da problemi 
yoksa Büyük Veri projesi anlamsız bir balık avcılığına 
dönüşür. Büyük bir şirket müşteri veri kayıtlarını 
taramak için Büyük Veri teknolojilerini kullanmaya 
kalktığında aklında sözgelimi müşteri kaçışını 
önlemek gibi bir hedef yoksa veri yığını altında 
ezilecektir.
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bir deyişle katma değer yaratan ürün, metot veya 
hizmetlere dönüştürülmesidir.

Oysa gerçek dönüştürücü inovasyon süreci 
aslında hiç de böyle yol almıyor.

Clayton Christensen Bozucu İnovasyon (Disruptive 
Innovation) fikrini 1998’de ortaya attı ve o tarihten 
bu yana şirket ve endüstrilerin art arda derin 
dönüşümler yaşadığına tanık oluyoruz.

Ne var ki bu derin dönüşümü getiren şey, 
varsayılanın tersine, teknolojik inovasyonlar 
değil, bir tasarım inovasyonuyla teknolojik 
inovasyonların akıllıca kullanılması oluyor. Tarihte 
de hep böyle oldu; Benz’in bulduğu içten yanmalı 

Tasarım Odaklı Düşünme’ye 
Başlama Zamanı
Biz Türkiye’de inovasyonu acaba doğru anlıyor 
muyuz? İnovasyon deyince kullandığımız en 
yaygın tanıma göre; inovasyon, yeni fikirleri 
(ürün, metot veya hizmet gibi) değer yaratan 
çıktılara dönüştürme sürecidir. Bu süreç iki temel 
basamaktan oluşur. İnovasyon sürecini başlatması 
bakımından önem arz eden ilk basamak; yeni ve 
yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasıdır. Emek ve yatırım 
gerektiren ikinci basamak ise ortaya çıkartılan 
yeni ve yaratıcı fikirlerin ticarileştirilmesi, başka 

Teknolojik inovasyon mu 
tasarım inovasyonu mu?
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değişimin itici kuvveti olurlar. Süreç teknoloji 
geliştiren Ar-Ge ile başlar.

Tasarım inovasyonu endüstrileri dönüşüme 
uğratabilme gücünü nereden almaktadır?

Tasarım inovasyonu tasarım odaklı 
düşünmeyi kullanır. Tasarım odaklı düşünme 
nesneleri daha çekici ya da gösterişli hale 
getirmeye odaklanmaz, o nesneleri kullanırken 
yaşanan deneyimi iyileştirmeye odaklanır. İnsan 
deneyiminin belli bir alanını anlamaya ve bu 
temelde birçok insan için o alanı iyileştirecek 
ve insanları yetkin kılacak ürün, hizmet ya da 
süreçler geliştirmeye odaklanır. Görünüm bu 
tasarımın sadece yüzeysel bir unsurudur.

Endüstrileri dönüştürecek bozucu inovasyonlar 
geliştirebilmede yeni teknolojiler olası tasarım 
çözümlerinin evrenini genişletir sadece, asıl olan 
insanlarla gerçek yaşamlarında empati kurarak 
dönüştürücü tasarımlar geliştirebilmektir.

Buna göre yüksek katma değerli ürün ve hizmet 
inovasyonu için önce tasarım inovasyonuyla 
başlamak gerekiyor, bunun için de yeni bir düşünce 
tarzı -tasarım odaklı düşünce- gerekiyor.

araba motorunun otomotiv sektörünü yaratması 
ancak Ford’un T modelinin tasarımını yapmasıyla 
mümkün oldu. T modeli tasarımı mevcut teknolojileri 
kullanarak orta sınıfın satın alabileceği, rahat ve 
konforlu, üretimi kolay bir araba yaratmış, insanların 
yolculuk deneyimini iyileştirmişti.

Aynı tasarım yaklaşımı bugün dünyanın en 
değerli firması olan Apple için de geçerlidir. Apple 
bir teknoloji firması değil bir tasarım firmasıdır. 
Bilgisayardan başlayıp iPod ve iPhone’a oradan 
iPad’e insanların bilgiişlem, müzik ve iletişim 
deneyimini mükemmelleştiren tasarımlarla tüm 
sektörleri altüst etmiştir.

Apple önce tüketici deneyimleri tasarlar sonra 
bu deneyimi en iyi sağlayacak teknolojileri aramaya 
başlar. Amacı teknoloji değil deneyim iyileştirmektir. 
Apple dünyanın en büyük tüketici ürünleri 
imalatçısıdır, ama kendisi hiçbir şey imal etmez, 
hepsini dışarıda yaptırır. Ve ürünlerin üzerinde şu 
damga vardır. “Designed by Apple in California”

Teknolojik inovasyonun belirleyici olduğu 
görüşüne göre önce teknolojiler icat edilir, sonra 
bunların bazıları kendilerine pazarlar bularak 



30Temmuz-Ağustos-Eylül 2016

Beni en çok şaşırtan ve etkileyen şey ekonomik 
etkinin genişliği ve derinliği. Örneğin Menlo Park 
TechShop bölgesi, 12 milyar doların üzerinde 
hissedar değeri, 2 milyar dolar yıllık satış, 2000 
iş ve 200 milyon dolar yıllık maaş üreten şirketler 
yaratılmasını sağladı. Yüzde 10 kamusal gelir 
vergisi seviyesi göz önünde tutulursa Kaliforniya 
eyaleti Menlo Park TechShop bölgesinde kurulan 
şirketlerden yılda 20 milyon dolar gelir sağlıyor ve 
hissedarlar hisselerini satıp nakde dönecek olursa 
da potansiyel olarak 1,2 milyar dolar daha temin 
edebilir.

Her bir TechShop yerleşim mekânı 2000 
metrekare büyüklüğünde. Üyelik bazlı Kendin Yap 
(Do It Yourself-DIY) atölye ve üretim stüdyoları 
ise neredeyse yapabileceğiniz her şeyde ihtiyaç 
duyacağınız her tür araçla doldurulmuş durumda. 
“Her şey”i özellikle vurguluyorum çünkü bu, buluşçu 
ve Mythbusters’ın eski bilim danışmanı olan kurucu 
Jim Newton’un orijinal mekânı kurarken sahip olduğu 
gerçekten zekice öngörülerden biriydi. Genellikle 
tam bir ürünü ya da bir prototipi sadece 3D Yazıcı ya 
da lazer kesiciyle bitiremezsiniz. Jim’in dehası küçük 
bir alana sınırlı sayıda araçla yerleşmek değildi. 

Afallamıştım. TechShop denilen Kaliforniya 
Menlo Park’taki tesisi ziyaretimin ilk 
günüydü. (Kendi türündeki en geniş 

makerspace.) Kendisi son bir saatte ürünlerini 
burada tasarlayıp üreterek geleneksel prototipleme 
yöntemine göre startup maliyetlerini yüzde 97 
oranında azalttığını söyleyen üçüncü kişiydi. Bunun 
gibi konuşmalar 10 yıl önce Techshop’a katılma 
kararımın özünü oluşturmuştu.

Geleceğin enstantelerinin birinin karşısında 
durduğumu ilk ziyaretimin sonunda anladım. 
Bilim kurgu yazarı ve sanal gerçeklik teorisyeni 
Bruce Sterling bir keresinde, “Gelecek burada” 
demişti: “sadece henüz eşit olarak dağıtılmadı.” 
Eğer maker’lara endüstri devrimi araçları, 
karşılayabilecekleri bir maliyetle verilirse dünyayı 
değiştirebileceklerini varsaydım.

Dokuz yıl sonra bu erişimin sadece nesneleri 
yapmaya başlayanları değil; nerede ve nasıl 
yaptıklarını ve nelerin yapıldığını da kökten 
değiştirdiğine dair sayısız örneğimiz var. Bunun 
yanında bu fenomen başarılı makerspace’lerin 
kurulduğu toplulukların ekonomilerini 
canlandırıyor.

Yeni sanayi devrimini  
Maker Space’ler mi başlatacak?

Í Mark Hatch

“Ben bir rock grubunun malzemecisiyim” diyor 30’larının ortalarındaki 
buluşçu, üzerinde çalıştığı kızılötesi pet ısıtma cihazını gururla 
gösterirken. “Bir prototipe ödemek için 300 bin doları nereden 

bulabilirdim? Bunun yerine burada TechShop’ta birkaç bin dolara 
kendim yaptım.”
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Grommet ve Etsy gibi siteler aracılığıyla web 
tabanlı pazarlara erişim. Ülke çapında insanlar aynı 
zamanda yerel satın almaya artan bir ilgi gösteriyor.

Sonuç: TechShop gibi makerspace’ler girişimciler 
ve kurumiçi girişimciler için kuluçka zemini haline 
geldi. Daha yeni başlıyoruz ve etki muazzam olacak. 
Şu anda ABD’deki tüm kütüphaneler bir makerspace 
açmakla ilgilendiklerini duyurmuş durumda. Yakında 
TechShop gibi geniş makerspace’lerden her 
şehirde en az bir tane açılacak. Amerikan liseleri 
CNC ve lazer kesiciler, vb. ileri imalat araçlarını 
içeren “alışveriş sınıfları”nı yeniden açmak zorunda 
kalacak.

Üniversitelerin yakında rekabetçi kalabilmek 
için bir makerspace’e ihtiyaç duyacaklarına eminim. 
Herkes sanayi devriminin araçlarına erişebildiğinde 
ne olacak? Bence bu durum insanı hayrete 
düşürecek.

O burayı daha en başta, her yaştan ya da yetenek 
seviyesinden herhangi birinin isteyebileceği her şeyi 
üretebilmesi için tepeden tırnağa tasarladı.

Çok geniş bir alan yaratmanın avantajı, her 
mekânda yüzlerce farklı ve yaratıcı üye olduğunda 
eğitim programı, sınıflar, kadrolar ve 7/24 erişimle 
desteklenen Maker’ların zinde topluluklarını 
oluşturmanın daha kolay olması. Ford, Detroit’teki 
genel merkezinin yakınındaki bir TechShop’a sponsor 
olduğunda, şirket ilk iki yılda çalışanlarından gelen 
yüksek kaliteli patentlenebilir fikirlerde yüzde 100 
artış yaşadı.

Bu platformu bir avuç trende elverişli kılmak yeni 
dönemi benimsemeyi yönetmeye yardımcı olacaktır: 
Bilgisayar kontrollü düşük maliyetli araçların 
belirmesi ve bu araçları yönlendiren yazılımları 
kullanmanın kolaylaşması; Indiegogo ve Kickstarter 
gibi platformlar üzerinden sermayeye erişim ve 
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daha da genişletmemiz mümkün olacak. Bugün 
dünya nüfusunun yüzde 43’ü (çoğu gelişmiş 
ülkelerden) internete bağlı. BM 2020’de tüm dünya 
vatandaşlarına makul bir maliyetle internete 
erişim hedefi koydu. Bu gelişme, enformasyona, 
eğitime, küresel pazarlara erişimi artıracak. Bu da 
birçok insanı yaşam standartlarını yükseltmek ve 
yoksulluktan kurtulmak için güçlendirecek.

Bilgi İşlem kapasiteleri, 
depolama ve erişim
Mobil cihazlar hızla sofistike hale geldikçe 
uzmanlara göre süper bilgisayarları cebimizde 
taşıyacağımız günler çok uzakta değil. Bu veri 
depolama maliyetlerinin düşmeye devam edeceği 
anlamına geliyor, dolayısıyla dijital ayakizlerimizi 

Dünyayı değiştiren 10 teknoloji
Akıllı robotlardan sürücüsüz arabalara, gen düzenlemeden 3D Yazıcılara 

dramatik teknolojiler hepimizin hayatında ışık hızında yer buluyor. 
Yeni teknolojiler Dördüncü Sanayi Devrimi’ni ortaya çıkarıyor ve bu 

teknolojiler insanlar, internet ve fiziki dünya arasındaki sınırları hızla 
bulanıklaştırıyor. İşte dijital, fiziksel ve biyolojik alanları birleştiren ve 

uzmanların tüm dünyayı dönüştüreceğine inandığı teknolojiler…
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Dijital Sağlık
Farklı nüfus ve demografilerden toplanan medikal 
verilerin analizi, araştırmacılara hastalıklar 
arasındaki bağlantıları ve modelleri anlamak ve 
hangi koşulların belirli tedavilerin verimliliğini 
geliştirdiğini ya da geliştirmediğini tanımlamakta 
büyük kolaylık sağlıyor. Büyük Veri sağlık 
sistemlerindeki maliyetleri ve verimsizlikleri 
azaltmaya, tedaviye erişimi ve tedavinin kalitesini 
geliştirmeye ve kişiselleştirilmiş tıbbın yayılmasına 
yardım edecek.

Maddenin Dijitalleşmesi
3D Yazıcılar sadece arabaları, evleri ve diğer nesneleri 
değil, aynı zamanda insan dokusu, kemikleri ve özel 
protezleri de yaratıyor. Hastaneler biyoyazıcılar 
kullanmaya başladıkça hastalar da organ için 
donör beklerken ölmekten kurtulacak. Aslında bu 
noktaya çoktan ulaştık. Popular Science dergisine 
göre 2014’te Çinli doktorlar bir gence 3D yazıcıda 
üretilmiş bir omurga implantasyonu gerçekleştirdiler. 
Sağlık sektöründe 3D Yazıcı pazarının 2018’de 4,04 
milyar dolara ulaşması bekleniyor. WEF Yazılım 
ve Toplum Üzerine Küresel Ajanda Konseyi’nin bir 

Büyük Veri
Her Google araması yaptığınızda, tweet 
attığınızda ya da online alışveriş yaptığınızda 
arkanızda analiz edilebilir ve paraya çevrilebilir 
devasa bir veri izi bırakıyorsunuz. Süper 
bilgisayarlar ve algoritmalar sayesinde devasa 
boyutlarda veriyi gerçek zamanlı olarak 
anlamlandırabiliyoruz. Bilgisayarlar zaten bu 
enformasyona dayalı olarak karar alabiliyor 
ancak 10 yıldan kısa bir süre içinde bilgisayar 
işlemcilerinin insan beyninin işlem gücüne 
erişmesi bekleniyor. Bu da sahip olduğumuz 
işlerimizin önemli bir kısmının gelecek onyıllarda 
bilgisayarlar tarafından yapılabileceği anlamına 
geliyor.

Bulut
Uygulamaları ve cihazları merkezden koordine eden 
bulut altyapıları hiç olmadığı kadar hızla esnekleşti. 
Bu her yerden işlem yapmaya, umursadığımız 
her şeyi çok daha hızla veri yaratarak internete 
bağlamaya izin verecek.

İleri ve Yaygın Analitik
2015’ten itibaren Büyük Veri’yi yönetmek ve 
depolamak yönündeki eğilim yerini miktarı, hacmi ve 
çeşitliliği artan Büyük Veri’yi daha önce bilmediğimiz 
bir şeyi öğrenmek için nasıl kullanabileceğimizi 
anlamaya bıraktı. Gelecekte her uygulama gömülü 
analitik yazılımına sahip olacak, sadece veriyi daha 
hızlı işlemeyecek, öngörü ve tavsiyelerde de bulunacak

Gelecek 10 yılda 1 trilyondan 
fazla sensörün internete 

bağlanacağı tahmin ediliyor. 
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hale getirmek için kendi aralarında organize 
olabilecek. Örneğin, sürücüsüz araçlar 
birbirleriyle haberleşerek kazaları önleyecek. 
2020’de dünyadaki arabaların yaklaşık yüzde 
22’si internete bağlı olacak (290 milyon araç) 
ve 2024’te ev interneti trafiğinin yarıdan fazlası 
elektrikli alet ve cihazlar tarafından kullanılacak. 
Ev otomasyonu da hızla gerçekleşiyor. 
Işıklandırmamızı, ısınmamızı, havalandırmamızı 
uzaktan kontrol edebiliyoruz fakat sensörlerin 
masamızın altındaki ekmek kırıntılarını fark 
ederek elektrikli süpürgemize “Ortalığı temizle!” 
komutunu vermesi ne kadar sürecek acaba? 
Nesnelerin İnterneti dev bir veri yığını yaratacak. 
Bununla beraber bu verinin sahibinin kim olacağı 
ve nasıl depolanacağı endişeleri yükselecek. 
Ve tabii ki bir de evinizin ya da arabanızın 
hack’lenme ihtimalini de akılda tutmak  
gerekiyor.

araştırmasına göre insanların çoğu 3D Yazıcıda 
üretilmiş ilk karaciğerin 2025 yılında gerçek olmasını 
bekliyor. Aynı araştırma çoğu insanın 3D yazıcıda 
üretilmiş ilk arabanın da 2022’de yollarda olacağını 
düşündüğünü belirtiyor. Bilgisayımsal tasarım, imalat, 
malzeme mühendisliği ve sentetik biyolojiyi bir araya 
getiren 3D Yazıcıyla üretim, maker’lar ve tüketiciler 
arasındaki açığı kapatıyor ve kitlesel üretimin 
sınırlarını ortadan kaldırıyor.

Nesnelerin İnterneti
Gelecek 10 yılda 1 trilyondan fazla sensörün 
internete bağlanacağı tahmin ediliyor. 
Hemen her şeyin internete bağlanması iş 
yapma biçimimizi tamamen dönüştürecek ve 
kaynakları daha etkin ve sürdürülebilir biçimde 
yönetmemize yardım edecek. Bağlantılı sensörler 
kendi ortamlarındaki bilgiyi paylaşabilecek 
ve hayatlarımızı daha kolay ve daha güvenli 

Teknoloji hızla 
kişiselleşiyor. Bilgisayarlar 

hızla masaüstünden 
dizlerimize ve 

ceplerimize indi, şimdiyse 
elbiselerimize entegre 

oluyor. 
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şimdiyse elbiselerimize entegre oluyor. 2025’te 
insanların yüzde 10’unun internete bağlı kıyafetler 
giymesi, ilk implant cep telefonunun satışa 
çıkması bekleniyor. İmplant ve giyilebilir cihazlar 
–örneğin terleme miktarını, kalp ritmini ve nefes 
yoğunluğunu ölçerek gerçek zamanlı veri sağlayan 
sportif t-shirtler, fiziksel ve dijital dünyanın 
sınırlarını flulaştırarak online olmaya dair olan 
anlayışımızı değiştiriyor. Bu cihazlar sağlığımız 
hakkında ya da kaybolan çocuğumuzu bulmakta 
acil önemde bilgiler sağlayabilir, öğrenme ve 
yeni deneyimler konusunda heyecan verici yeni 
olasılıklar söz konusu olabilir. Fakat kişisel 
mahremiyetimizi, veri güvenliğimizi ve kişisel 
ilişkilerimizi nasıl etkileyecek? Gelecekte offline 
olmak mümkün olabilecek mi?

Yapay Zekâ ve Akıllı Makineler
Analitik ve bağlam kendileri için öğrenen ve buna 
uygun davranan akıllı makinelerin önünü açmaya 
başladı. Yapay zekâ ilerlemesi geçen yıl son hızla 
zirveye ulaştı, uzmanlar birçok süreci basitleştirip 
otomatikleştirerek makinelerin gözünü açtılar.

Blockchain
Şu an küresel milli gelirin çok küçük bir parçası 
şifrelenmiş işlem takibi sağlayan dağıtık bir veri 
tabanı olan blockchain’de. (Yaklaşık %0,025’i) 
Adından da anlaşılacağı gibi zincirleme bir modelle 
inşa edilen, takip edilebilen ama kırılamayan 
Blockchain teknolojisi, bir merkeze bağlı olmaksızın 
işlem yapmaya izin veriyor. Böylece işlemler direkt 
olarak alıcı ile satıcı arasında ve güvenli bir şekilde 
gerçekleştirebiliyor. Bankacılar, sigortacılar ve 
şirketler maliyetlerini düşürmek için bu teknolojiyi 
nasıl kullanabilecekleri konusunda yarış halinde. 
Artık blockchain değer, para, mal ve varlıkları da 
içeren her çeşit sözleşmeler üzerinde güvenilir 
otorite olarak kullanılıyor. Bazı uzmanlar 10 
yıl içinde blockchain’in vergi toplamakta dahi 
kullanılacağı görüşünde. 2022 itibarıyla bankaların 
Blockchain’i kullanması durumunda masraflarını 15-
20 milyar dolar azaltabileceği öngörülüyor.

Giyilebilir İnternet
Teknoloji hızla kişiselleşiyor. Bilgisayarlar hızla 
masaüstünden dizlerimize ve ceplerimize indi, 

WEF’te yayınlanan ve bilişim ile iletişim sektörlerinden 800 teknoloji yöneticisi ve uzmanıyla 

yapılan bir araştırmaya göre 2025 yılına kadar ortaya çıkacağı düşünülen teknolojik dönüşüm 

noktaları şunlar olacak:

İnsanların yüzde 10’u internete bağlı kıyafetler giyecek. %91,2

ABD’de ilk robot eczacı görülecek %86,5

3D yazıcıyla ilk otomobil üretilecek %84,1

Tüketici ürünlerinin yüzde % 5’i 3D Yazıcı’da üretilecek %81,1

Nüfusun yüzde 90’ının düzenli internet erişimi olacak. %78,8

Sürücüsüz araçlar ABD yollarındaki araçların yüzde 10’una ulaşacak. %78,2

3D Yazıcı ile üretilen ilk karaciğerin nakli gerçekleşecek %76,4

İlk Yapay Zekâ makinesi yönetim kurullarında olacak. %45,2

Kaynak: Dünya Ekonomi Forumu (WEF)
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ya yeni oldukları ya da mahremiyet konusundaki 
rolleri sayesinde dikkat çekiyor. Uzun vadede, 
teknolojimizle ve birbirimizle etkileşim kurma 
yolumuzu değiştirecek muazzam bir potansiyele 
sahipler.

Google Glass ilk çıktığında, pek çok analist 
medya üretimi ve tüketimini değiştirme 
potansiyeline odaklandı; bunu esasen başınıza 
monte edebileceğiniz bir akıllı telefon gibi 
görüyorlardı. Böylesi bir cihazın kullanımının birinin 
çevresini sürekli kayda alması veya bir sohbetin 
ortasında sosyal medyanın devreye girmesi gibi 
nedenlerle olumsuz olacağını savunanlar da oldu. 
Cihazlar düşünüldüğü gibi mütecaviz bir şekilde 
kullanıldığında, kullanıcılar diğerlerinden olumsuz 
tepkiler aldılar. Bu mütecaviz durumları çevreleyen 
koşullar tartışmalı olsa da, AR’nin bütünleyici bir 
sosyal medya aracı olarak potansiyelini sınırladı.

1992’de yazdığı Parazit (Snow Crash) 
kitabında Neal Stephenson Metaevreni 
öngörüyordu: İnsanların dijital avatarları 

aracılığıyla etkileşime girip işbirliği yapabildiği üç 
boyutlu bir internet manzumesi. O günden bu yana 
teknoloji böylesi bir yerin artık bilim kurgu olarak 
nitelendirilemeyeceği bir noktaya ulaştı.

Stephenson’un Metaevreni bir sanal gerçeklik 
alanıydı; kullanıcılarının gerçek dünyayla çok az 
etkileşim kurabildiği, tamamen bilgisayar tarafından 
yaratılmış bir deneyimdi. Bu kurgu vizyona karşın 
günümüzde filizlenen artırılmış gerçeklik (AR) sahası, 
görsel enformasyonu veya diğer verileri gerçek 
dünya algımızın önüne koyarak gelişiyor.

En bilinen AR teknolojilerinden Google Glass, 
veriyi gözlüğün sağ üst köşesine yansıtarak, 
enformasyonla gerçeklik arasında görece daha akıcı 
bir etkileşim yaratıyor. Günümüzde böyle teknolojiler 

Artırılmış 
gerçeklik: 
zengin 
içerikle 
öğrenme
Í John Hagel ve  

John Seely Brown
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Verimlilik iş dünyasındaki rekabetin sadece 
bir birleşeni. AR’nin destekleyebileceği pek çok 
rol yakında gelişmiş robotik ve diğer otomasyon 
biçimleri tarafından sıklıkla kullanılabilir. AR’nin 
destekleyeceği düşünülen insanlara, artık o işi 
yapmak için gerek kalmadığında, AR’nin değeri 
nedir? Daha da önemlisi, hızla karmaşıklaşan ve 
tahmin edilemez bir dünyada, pek çok insan artan 
verimliliği ikinci sıraya koyuyor; hızlı değişimlerde 
kolektif olarak özümseme ve harekete geçme 
becerisi, yani öğrenme becerisi daha önemli.

Bu senaryoda, AR değer kazanabilecek bir 
pozisyonda. İnovasyonun temel taşı işbirliğidir ve 
AR birlikte çalışarak daha hızlı öğrenmemize hizmet 
ediyor. Bu hizmetten faydalanmak için esas olarak 
insani yeteneklerimize güveniyoruz; hayal gücü, 

Belki de buna tepki olarak, AR’nin odağı iş 
dünyasındaki rolüne kaydı; işçilerin algı yeteneklerini 
destekleyen, verimliliği artıran rolüne…  
AR-destekli kulaklıklar gerçek zamanlı veri çevirme 
araçları olarak umut vaat ediyor; dışarıdaki verileri 
kaydetme ve listeleme ihtiyacını azaltıyor. DAQRI 
Industrial 4D, AR-destekli bir kask geliştirerek, 
çeşitli endüstriyel uygulamalar için veriyi kullanıcının 
sahayı görüş açısından aldı. İşçiler bir ekipman 
sayesinde talimatları veya bakım/performans 
kayıtlarını görebilir, enformasyonu ayrı bir cihazda 
işleme ve listeleme zahmetine girmeyebilirler. 
AR, veriyi bağlamında ve gerçek zamanlı sunarak, 
veri kullanımının bir istatistik süreci olmaktan 
çıkıp anında harekete geçilmesini sağlayacak 
enformasyona ulaşma, bir çeşit sohbet olmasına 
yardım etti.

AR’nin sohbet yönü oldukça yeni bir gündem. 
Kullanım vakalarının çoğu teknolojinin tekrarlanabilir 
eylemlerin kolaylaştırılmasıyla potansiyel 
değerinin ne ilgisi olduğunu keşfediyor. Tedarik 
zinciri süreçlerini geliştirmek, atığı azaltmak ve 
operasyonel verimi artırmak pek çok şirketin 
öncelikleri arasında yer alıyor ve AR bazı şirketlere 
önemli bir eşik sunabilir. Gerçek zamanlı envanter 
yönetiminden bakım kayıtlarına, AR teknolojileri çok 
daha fazla ayrıntı ve destekleyici veri sunabilir; bu 
da hem verimliliği hem de işin doğru yapılmasını 
geliştirebilir.

AR-destekli kulaklıklar gerçek 
zamanlı veri çevirme araçları 

olarak umut vaat ediyor; 
dışarıdaki verileri kaydetme 

ve listeleme ihtiyacını 
azaltıyor.
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alışverişi yapmamızı sağlıyor. Veri ve 3D nesneleri 
yansıtarak, gelişmiş avatarlar kullanan iki insanın, 
farklı kıtalarda olsalar bile, Mars’taki aracın bir 
parçasını nasıl değiştirebileceklerini tartışmalarını 
sağlıyor. Bu tür bir AR teknolojisi olgunlaştıkça, 
pek çok AR sistemi, mevcut online iletişimin ağlara 
yayılmış yeteneklerini, yüz yüze toplantıların zengin 
içeriğiyle birleştirecek. Bunu AR’nin gerçek değerine 
örnek verebiliriz.

AR’nin aynı zamanda işçi verimliliğini artıracak 
veya etkin, zengin içerikli sosyal medya arayüzleri 
sağlayacak güçlü bir araç olamayacağını 
söylemiyorum. Tüm bu olası sonuçlar, aynı 
olgun yeteneklerin tamamlayıcı faydalarıdır. 
Daha yetenekli, bu kadar rahatsızlık vermeyen 
teknolojiler peşinde koştukça, AR hem çalışma 
deneyimimizi hem de iletişim kurma yöntemlerimizi 
değiştirebilecek yeteneğe sahip. Dahası, dünyanın 
büyük kısmı ekonomik verimlilikten çok etkin 
öğrenmeye kaydıkça AR da buna ayak uyduracak.

yaratıcılık, hakiki içgörü, duygusal ve ahlaki zekâ.. 
Bunları otomatikleştirmek çok zor, hatta imkânsız. 
AR veriyi çok daha derinlemesine kullanmamızı 
sağladığı gibi, birbirimizle çok daha derinlemesine 
ve anlamlı iletişim kurmamızı da sağlama 
potansiyeline sahip.

AR’daki son gelişmler, öğrenmemize ve iletişim 
kurmamıza yardımcı olma becerisini kanıtladı. 
Belki de bunun en güzel örnekleri, içeriği uzaktan 
paylaşmamızı sağlayan sistemlerdir. Örneğin 
günümüzün online öğrenme alanları bireyleri 
devasa bir ölçekte birbirine bağlayabilir ama 
içeriği sınırlayabilir de. Yazı, resim ve videolar 
yardımcı oluyor ama yüz yüze etkileşim anlamı 
karşı tarafa iletmede çoğu zaman daha başarılı. 
Microsoft’un Hololens’i ve MagicLeap daha büyük 
mesafeler arasında daha fazla enformasyon 
paylaşma potansiyelini taşıyor, hem de daha zengin 
bir içerikle. Hololens, mevcut gerçekliğin üzerine 
hologramlar döşeyerek uzaktan enformasyon 
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