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Ekonomi medyasında için yapay zeka kelimesi geçen şirket 
haberleri sürekli artıyor!



Yapay Zeka’yı bir şemsiye kavram
olarak düşünmek gerekir.



Yapay Zeka’yı bir şemsiye 
kavram

olarak düşünmek gerekir.
Yapay Zeka (AI) her duyduğunuzda yeni bir anlam kazanmış 
bir teknolojik moda (buzzword) kelimesidir. Bu durum 
şirket yöneticilerinin, yapay zekayı kendi ihtiyaçlarına 
uygun bir perspektife oturmasını zorlaştırmaktadır. 
Karmaşayı gidermenin iyi yollarından biri endüstrinin 
düşünce önderlerinin yapay zekayı nasıl tanımladığına 
bakmaktır.

Algoritmalar Veri Hesap Gücü

3 önemli bileşen

Yapay zekanın özü



3 önemli bileşeni etkileyen 
trendler nedir ?
Güçlü algoritmalar

Optimizasyon motorları, 
her 18 ayda bir 

10 kat hızlanmaktadır.



3 önemli bileşeni etkileyen 
trendler nedir ?

Veri

Büyüklük Hız Doğruluk 



Büyük 
veri 
ne 
kadar 
büyük ?



Ne kadar büyük ise 
büyük veri ?



Birçok şirkette büyük veri yok, ihtiyaç da yok. 
Küçük veriden de büyük kazanç sağlanabilir!



3 önemli bileşeni etkileyen 
trendler nedir ?

hesaplama gücünü kiralayabilmek



Yapay Zeka Nedir ?

1. Göz önünde bulunan makyajlı & cilalı 
katman

Kendi kendine giden araçlar, insan tanıma vs.

2. Sahne arkasında, ilgi çekmeyen katman
Talep tahminleme, üretim optimizasyonu vs.



Yapay Zeka Nedir ?

AI, yeni elektriktir.



Devletler açısından yapay zeka



Genel Yapay Zeka

Kurumsal 
Yapay Zeka

Genel AI Kurumsal AI

Örnek Kendi kendine 
giden otomobil

Üretim Planlama 
ve Çizelgleme

Yatırım > 100 milyon $ 100K – 250K $

Zaman >2 yıl 3-12 ay

Risk Çok yüksek Düşük-Orta

Bu konu neden sizi 
ilgilendirmeli?

Kurumsal yapay zekayı gündeminize alın.



Bu konu neden sizi ilgilendirmeli?
Soruyu endüstriyel bir problem üzerinden (üretim planlama) formüle edelim.

Otomasyon Karar Aksiyon

Yapay Zeka ile

Yapay Zeka olmadan
• Güvenilmez

• Pahalı

• Emek yoğun

• Tecrübeye dayalı

Rekabetçi fark 
yaratsanız dahi 
sürdürülebilir/ölçekle-
nebilir olmaz

Rekabetçi farkınız 
sürdürülebilir/ölçekle-
nebilir olur !

• Akıllı ve güvenilir

• Ekonomik

• Katma değerli aktivite

• İstisnai durumlarda 

gerekli



Yokluk Mentalitesi

• Bu sistem işimi elimden 
alır.

• Ben zaten en iyisini 
yapıyorum.

• Benden daha iyi yapamaz.
• Daha önce benzer şeyler 

denedik.
• Önce başkası yapsın da 

sonuçları görelim.

Ayşe ile tanışın !
Kendisi bir yapay zeka uzmanı veya 
programcı değil.

Ama;
• İşin gereklerini biliyor,
• AI algoritmalarının ne yapıp ne 

yapamayacağını biliyor,
• Çabanın fayda/maliyet’ini düşünür,
• Projeyi yürütebilir.

Varlık Mentalitesi



Bütün gün e-mail yazabilirsin.
Veya
5 günde çapraz satış yapacak bir tavsiye 
sistemi kurup 1 milyon $’lık ciro 
yapabilirsin.

1000 $ ‘lık bilgisayar



Şirketler gayrımenkul 
yatırımı yaparak 

maksimum %10 ROI 
(>10 yıl) elde ederken,

Akıllıca yapılmış bir yapay 
zeka yatırımının ROI’si 
maksimum 1 yıldır.



Büyük şirketler, 
görev-kritik KOBİ’ler

Şirket içi kabiliyet gerekli (geç bile kaldınız)

KOBİ’ler

Dış hizmet alabilirsiniz.

CDO/CIO – Chief Data/Information Officer pozisyonu gerekli
IT müdürü değil !
ERP projesi değil ! 

(Batı ERP işini 30 sene önce, balkan ülkeleri 10 sene önce bitirdi.)

Aksi halde çok yüksek maliyetli & çok riskli bir yaklaşım olur.



Büyük şirketler, 
görev-kritik KOBİ’ler



KOBİ’ler



Biz ne yapıyoruz?

Nasıl bir fabrika / üretim sistemi 
kurmalı ?

Üretimi en iyi nasıl yönetmeli, 
planlamalı ?

veri temizleme, 
tespiti zor üretim 
kurallarının 
anlaşılması, kendi 
kendini kuran 
simülasyon modeli

Simülasyon 
Modelleme

Hız yapmaya 
elverişli, en 

performanslı pistin 
tasarlanması

Veri temizleme, 
gruplama ve 
segmentasyonu, 
talep tahminleme, 
hangi ürün 
özellikleri daha çok 
üretim problemi 
çıkarır, hurda/fire 
tahmini, kestirimci 
bakım

Optimizasyon 
Modelleme

Hangi araba 
(sipariş) hangi 

kulvarda (tezgah) 
hangi hızla 

(vardiya) gitmeli?



✓ Zamanında teslimat performasında %40 artış,
✓ Fazla mesailerde %70 azalma,
✓ Üretim içi stoklarda %30 azalma,
✓ Hammadde stoklarında %10 azalma
✓ Üretim verimliliğinde %25 artış,
✓ Satışlarda %1-3 artış,
✓ Kar marjında %10-15 artış.

Bu konu neden sizi ilgilendirmeli?
Kendi deneyimimize göre müşterilerimiz ne elde etti ?



Amazon’un AI Şartı

Ne zaman bu şart kondu?

Aşağıdaki devrim niteliğindeki ürün 
piyasaya çıkmadan 5 yıl önce

Tüm departmanlar veri ve fonksiyonlarını 
yapay zeka öğrenmesi için serbestçe 

paylaşmak zorundadır.



Yapay Zeka ile Aydınlanmış Şirketler
Kararların çoğunu model bazlı olarak alıyorlar

1. Ne düşünüyoruz ? Yargı güdümlü

2. Veri bize ne söylüyor ? Veri güdümlü

3. Model bize ne yapmamızı söylüyor ? Algoritma güdümlü

Y    V    A
Geçmiş

Y    V    A
Bugün

Y    V    A
Gelecek



Yapay Zeka ile Aydınlanmış Şirketler
Doğru zamanda ve sonuna kadar gitmeye kararlılar

Kariyerimizin sonuna kadar uğraşacağız ve 
harcayabildiğimiz kadar para harcayacağız. Bu bir 
proje değil. Bu şirketimizin geleceğiyle ilgili.



Dijitalis Software and Consulting
Tolga Yanaşık

Dijitalis Software and Consulting



Teşekkür Ederiz !



Buraya nasıl geldik ve neden Yapay Zeka (AI) konuşuyoruz?



Buraya nasıl geldik ve neden Yapay Zeka (AI) konuşuyoruz?



Kitaplardan filmlere…


