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Yönetim özeti

Iş teknik incelemesi

Temel bulgular
• Çok az sayıda kuruluş, işlerini baştan yeniden tasarlamak amacıyla yapay zekayı takip eder; 

tam olarak tamamlanmış iş dönüşümü ise daha sonra gerçekleşmektedir.

• Birçok kuruluş, yapay zeka yolculuğuna maliyet verimliliği ve gelişmiş karar verme gibi 

geleneksel ölçütlere odaklanarak başlamaktadır.

• Gelişmiş yapay zeka stratejilerine sahip kuruluşlar, bunları desteklemek için veri stratejileri ve 

teknoloji altyapısı tasarlamıştır.

• Yapay zeka girişimlerine üst düzey yöneticilerin destek vermesi, ivme kazanma açısından 

kritik bir öneme sahiptir.

Yapay zeka ve makine öğrenimi (AI ve ML) artık yaygın bilinen kavramlardır. Üst düzey 

yöneticiler değişen teknolojik ihtiyaçlara odaklanmaya devam ederken, yapay zeka onların 

en yüksek önceliklerinden biridir. Yapay zeka önceliği güzel bir ifadedir ancak yapay zeka 

asıl olarak bugün daha çok standart iş süreçlerinde artan iyileştirmelere dayanmaktadır. 

Bu iş teknik incelemesinin amacı, iş liderlerinin gelişen yapay zeka ortamında gezinmelerine 

yardımcı olmak, tipik yapay zeka yolculuğunda nerede olduklarını belirlemek ve yapay zeka 

stratejilerini hayata geçirmelerine yardım edecek bir kapsam sunmaktır.

Bu teknik inceleme, Hewlett Packard Enterprise tarafından görevlendirilen Emerald Research 

Group tarafından Haziran 2021'de gerçekleştirilen araştırmaya dayanmaktadır. Araştırmadan 

elde edilen bulgular, uzman analizi ve başarılı bir yapay zeka yolculuğuna yönelik 

değerlendirmeler içerir.

Yöntem
Emerald Research Group, büyük kuruluşlarda (1.000'den fazla çalışan) yaklaşık 2.500 iş 

lideriyle (BT karar vericileri [ITDM'ler], iş kolu [LOB] yöneticileri, iş karar vericileri [BDM'ler], 

veri bilimcileri, makine öğrenimi mühendisleri, laboratuvar yöneticileri ve bilim insanları) 

görüşme gerçekleştirmiştir. Bu araştırma, sekiz ülke (ABD, Asya-Pasifik ve Batı Avrupa) ve 

dört sektör (üretim, perakende, yaşam bilimleri ve finansal hizmetler) genelinde elde edilen 

sonuçların bir derlemesinden oluşur.

https://www.hpe.com/tr/tr/solutions/artificial-intelligence.html


Iş teknik incelemesi

Yapay zeka/makine öğrenimi burada

%98'i halihazırda yapay zekayı belirli bir ölçüde kullandıklarını 
veya kavram kanıtlama çalışmaları veya pilot programlar 

gerçekleştirdiklerini söylemektedir

Ancak bunlardan çok azı yapay zeka 
stratejilerini tam olarak uygulamıştır

Sadece %14'ü yapay zeka stratejilerini tamamen 
uyguladıklarını söylemektedir

Yapay zeka stratejilerini kendi başlarına uygulamakta zorluk 
yaşamaktadırlar ve onlara yardımcı olacak iş ortaklarına 

ihtiyaçları vardır

%89'u üretimde yapay zekayı ölçeklendirmek için yardıma 
ihtiyaçları olduğunu söylemektedir. %82'si kuruluşlarının hizmet 

olarak yapay zekayla (AIaaS) ilgilendiğini söylemektedir

Altyapı, yapay zeka için öngörülen 
bir engel değildir

%85'i mevcut teknoloji altyapılarının başlangıçtaki yapay zeka 
hedeflerini gerçekleştirmek için yeterli olduğunu düşünmektedir. 

%60'ı, bugün yapmasını istediklerinin çoğu veya tamamı için yapay 
zekayı destekleyebileceğini söylemektedir. 

Uzmanlık ve beceri eksiklikleri uygulamayı 
yavaşlatmaktadır

%58'i yapay zekayı uygulamak için uzman veya ortak bulmanın 
zor olduğunu söylemektedir ve bunu üretimin önündeki en büyük 

2 engel arasında (yapay zekanın yatırım getirisini ölçmenin yanı 
sıra) göstermektedir.

Verilere olan güven eksikliği, yapay zekanın 
daha fazla benimsenmesini engellemektedir
%39'u üzerinde çalıştıkları verilere şüpheyle yaklaşmaktadır. 

Hala yapay zeka geliştirmenin erken aşamalarında olan 
kuruluşların %63'ünün şüpheci olduğu görülmektedir; bu konuda 

en gelişmiş olan kuruluşlarda ise bu oran yalnızca %11'dir.

Yapay ZEKA müşterisinin yolculuğu

%98

%85

%14

%58

%89

%39



Giriş

Iş teknik incelemesi

Yapay zeka girişimleri her yerden ortaya çıkıyor gibi görünse de, gelişmiş yapay zeka 

stratejilerine sahip çoğu kuruluş, yapay zekanın yaygın bir ifade haline gelmesinin çok 

öncesinde sektörde yer alıyordu. Başlangıcından bu yana birincil değeri yapay zeka olan 

işletmelerin aksine, çoğu şirket piyasada yayılmaya başladığında yapay zekayla birlikte 

büyüme göstermiştir.

Yapay zekadaki gelişmelerle birlikte olgunlaşan ve başarılı bir strateji geliştiren işletmeler, 

yolculuklarına genellikle maliyet verimliliği ve gelişmiş karar verme gibi geleneksel ticari 

avantajlara odaklanarak başlamıştır. Başlangıçta kuruluşlar geçmişte yaptıkları şeylerin 

aynılarını bu kez yapay zekayla yapmaya çalışmışlardır. Yapay zeka, eninde sonunda 

iş modellerini alaşağı ederken aynı zamanda kuruluşları sıfırdan dönüştürmüş olsa da, 

bu nadiren hedeflenen bir şeydi.

Gelişmiş yapay zeka stratejilerini başarıyla oluşturan kuruluşlar, veri stratejilerini tasarlamış 

ve yapay zeka girişimlerine ulaşmak için teknoloji altyapılarından yararlanmıştır. Ayrıca 

girişimleri sağlamlaştırmaya ve departmanlar arasında dahili uyumu oluşturmaya yardımcı 

olmak ve konu bütçe ayırmaya geldiğinde yapay zeka girişimlerinin bir maliyet kalemi olarak 

ele alınmasını sağlamak için başlangıçta üst düzey yönetimden destek almışlardır.

Yapay zeka konusunda daha az gelişmiş olan kuruluşlar yapay zeka stratejileri ve iş hedefleri 

arasında net bir uyuma sahip değillerdir; yönetici desteği almamakta ve yapay zeka için bütçe 

bulmakta zorlanmaktadırlar. Daha az tecrübeye sahip kuruluşlar, gelecekteki başarılarının 

temelini yüksek oranda parçalanmış veriler ve eskiyen teknoloji altyapısı üzerine kurdukları 

için yapay zeka hedeflerini gerçekleştirme konusunda zorluk çekmektedir.

Yapay zeka gelişmişliğinin her aşaması benzersiz zorluklar yaratmaktadır. Gelişmiş yapay 

zeka stratejilerine sahip kuruluşlar, kuruluşlarında yaygın olarak kullanılması için yapay 

zeka çözümlerini ölçekleme konusunda genellikle sorun yaşamaktadır. Bu konuda daha 

az gelişmiş olan kuruluşlar, yapay zeka yatırımlarını gerekçelendirme konusunda sorun 

yaşama eğilimindedir ve başarılı yapay zeka sonuçları için gereken verilere kolay bir şekilde 

erişememektedir.

Yanıtlanması gereken sorular

Yapay zeka ivme kazanmakla birlikte pazardaki liderlerin de dikkatini çekmektedir. 

Yapay zekanın hızlı bir büyüme gerçekleştirmesi için doğru zamandayız. 

Bu araştırmada aşağıdaki sorulara yanıtlar aradık:

• Neden bazı şirketler başarılı olurken bazıları yapay zeka değerlerini fark etmekte 

zorlanıyor?

• Teknoloji yatırımı ve veriler, başarılı bir yapay zeka stratejisini nasıl etkiliyor?

• Yapay zeka yolculuğundaki yaygın yanılgılar nelerdir?



Yapay zekanın MEVCUT DURUMU

Iş teknik incelemesi

Yapay zeka ve makine öğrenimi iyi 
temeller üzerine kurulmuştur ve katlanarak 

büyümektedirler

%98'i  

kuruluşlarının şu anda belirli bir kapasitede  
yapay zeka kullandığını söylemektedir

%47'si  

yapay zekayı kuruluşlarının ilk 2 girişimi arasında 
göstermektedir

Yapay zekaya ayrılan bütçelerin  

%75'i  

gelecek yıl da aynı şekilde devam  
edecektir veya artacaktır



Kuruluşun stratejik girişimleri: Ilk 2 öncelik

Iş teknik incelemesi

%47

%29 %29 %28
%26

%23
%18

Yapay Zeka/ 
Makine Öğrenimi

Dijital dönüşüm Veri analizi Araştırma 
ve geliştirme

Müşteri dijital 
deneyim araçları

Müşteri hizmetleri 
araçları

Kayıp önleme
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Kuruluşlar yapay zeka konusunda önemli bir bilince sahip olsa da, yapay zekanın derinliği, karmaşıklığı ve anlayış düzeyi açısından kuruluşlar arasında büyük 
farklılıklar mevcuttur. Dünyanın dört bir yanındaki iş liderleriyle yaptığımız görüşmeler sonrasında üç farklı kuruluş türü belirledik:

YAPAY ZEKAYI kullanan 

YAPAY ZEKAYI kullanan kuruluşlar 
(katılımcıların %57'sini temsil etmektedir) 

yapay zekayı belirli bir ölçüde 
kullanmaktadır ancak bu henüz işlerini 

dönüştürücü nitelikte değildir. Bu kuruluşlar, 
kendi arasında yapay zekayı üretimde 

kullanma (kuruluşların %31'i) ve yapay zeka 
modellerini deneysel olarak uygulama (%27) 
olarak nispeten eşit bir şekilde bölünmüştür.

%57

YAPAY ZEKA alanında gelişmekte olan 

YAPAY ZEKA ALANINDA gelişmekte olan 
kuruluşlar (kuruluşların %17'sini temsil 

etmektedir) yapay zekanın gelişme halinde 
olduğu yerlerdir. Bunların çoğu POC veya 

pilot programlarla (kuruluşların %14'ü) 
yapay zekayı araştırmaktadır ancak küçük 
bir grubun (kuruluşların %3'ü) hiçbir yapay 
zeka planı veya stratejisi bulunmamaktadır.

%26%17

YAPAY ZEKA alanında gelişmiş olan 

YAPAY ZEKA ALANINDA gelişmiş olan 
kuruluşlar (katılımcıların %26'sını temsil 
etmektedir) yapay zekayı ya geleneksel 
iş modellerini yıkıma uğratan şekillerde 
(tüm kuruluşların %20'si) ya da iş değeri 

üretmenin birincil yöntemi olarak 
kullanmaktadır (kuruluşların %6'sı).



Gelişmekte olan, kullanan veya gelişmiş olan 
Yapay zeka gelişmişliğinin farklı aşamalarında bulunan kuruluşlar, farklı zorluklarla karşı karşıyadır ve bu nedenle farklı önceliklere odaklanmaları gerekmektedir. 
Bu benzersiz ihtiyaçları ve zorlukları tartışmadan önce, kuruluşların yapay zeka stratejilerinde nasıl geliştiğini anlamak için öncelikle mevcut yapay zeka durumunu 
değerlendirmeliyiz.

Tür Yapay zeka alanında gelişmekte olan Yapay zekayı kullanan Yapay zeka alanında gelişmiş olan

Yapay zeka / makine öğrenimi gelişmişliği
Stratejisi yok veya yapay zeka / makine öğrenimi 

pilot programları yürütüyor
Yapay zekayla denemeler yapıyor veya bunu 

günlük işlevler için kullanıyor
Yenilikçi yapay zeka stratejisi, iş hedeflerinin 

temelinde yer alıyor

Yapay zeka / makine öğrenimi  
en önemli iş önceliği %21 %26 %32

Tam gelişmiş bir yapay zeka stratejisinin 
tanımlayıcı yönü

Karar vermeyi iyileştiren içgörüler Karar vermeyi iyileştiren içgörüler Liderlik tarafından desteklenir

Yapay zeka / makine öğrenimi stratejisinin 
iş hedefleriyle uyumluluğu

Düşük Orta Yüksek

Kuruluşun verilerine güven Düşük Orta Yüksek

AIaaS'a gösterilen ilgi %63 %82 %94

Iş teknik incelemesi



Iş teknik incelemesi

Yapay zekaya yönelik hedefimizin %80'i, 
halihazırda yaptığımız şeyleri sadece 
daha iyi yapmaktır ve belki de sadece 
%20'si, yalnızca makine öğrenimi ve 
yapay zekayla yapılabilecek gerçekten 
yenilikçi şeylerdir.
– BDM, yaşam bilimleri / ilaç endüstrisi



Başlangıçtaki YAPAY ZEKA hedefleri  
dönüştürücü olmaktan çok pratiktir

Iş teknik incelemesi

Modern yapay zeka anlatısının odak noktası, genellikle dönüştürücü değer sağlayan ve bir 

kuruluşun ilgili kalmak ve rekabet karşısında kazanmak için kendisini yenilemesine olanak tanıyan 

kullanım durumlarıdır. İlginç bir şekilde, verilerimiz en ileriye dönük kuruluşların bile iş dönüşümünü 

gerçekleştirmeden çok önce yapay zeka yatırımlarından değer elde ettiğini göstermektedir ve bu 

da sınırlı kullanım durumlarının bile büyük bir etki yaratabileceğini işaret etmektedir.

İş liderlerine tamamen gelişmiş bir yapay zeka stratejisine sahip olmanın ne anlama geldiğini 

sorduğumuzda, “ezber bozan iş dönüşümü” ve yeni, “akıllı iş modelleri” oluşturulması gibi 

yanıtlar almayı bekliyorduk. Ancak görüştüğümüz liderlerin çoğu, etkinin yolculuk boyunca 

gerçekleştiğini kabul ederek bu konuda çok daha pragmatik ve gerçekçi bir tutuma sahiptiler.

İş liderleri bize aşağıdakilerin tamamen gelişmiş bir yapay zeka stratejisinin göstergeleri 

olduğunu söylemiştir:

• Karar vermeyi iyileştirir

• Mevcut iş hedeflerini kolaylaştırır

• Maliyet verimliliği sağlar

Aslında listenin en üstünde olmasını beklediğimiz en ileriye yönelik yanıtların çoğu listenin en 

altında yer almıştır. Bize tamamen gelişmiş bir stratejileri olduğunu söyleyen kuruluşların bile 

çok azı stratejileri için mevcut iş modellerini yeniden oluşturmanın önemli olduğunu söylemiştir.

Bu da iş dönüşümünün çoğu yapay zeka stratejisini yönlendiren birincil hedef olmadığını 

ve dönüşümün çoğu yapay zeka stratejisinin başarısını tanımlayıcı nitelikte olmadığını 

göstermektedir. Bunun yerine, yapay zeka temel iş süreçlerini iyileştirerek ve maliyet verimliliğini 

arttırarak kuruluşlarda sağlam bir şekilde oluşturulmaktadır. Başlangıçta yapılan yapay zeka 

yatırımları, gelecekte liderlerden ve genel olarak kuruluştan destek almak için kısa vadeli yatırım 

getirisi göstermelidir.

Büyük düşünün, küçük 
başlayın, hızlı ölçeklendirin.
– ITDM, perakende sektörü
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Yapay zeka stratejilerini tam olarak  
uygulamamıştır

Iş dönüşümü, yatırım için ele alınan ilk faktör değil,  
iyi yürütülen bir yapay zeka stratejisinin sonucudur

%86'sı

Tam olarak geliştirilmiş bir stratejinin  
en önemli 10 yönü

1. Karar vermeyi iyileştirmek için içgörüler üretir

2.  Üst düzey liderler tarafından desteklenir veya başlatılır

3.  Rekabetçi farklılaşmayı iyileştirir

4.  Karlılığı iyileştirmek için maliyet verimliliği sağlar

5.  Mevcut bir iş hedefini açık bir şekilde kolaylaştırır

6.  Etkili değişiklik yönetimi süreçlerini içerir

7.  Gelirini arttırır

8.  Temel bir iş sürecini yeniden tasarlar

9.  Mevcut iş modellerini yeniden oluşturur

10.  Diğer temel stratejileriyle bütünleşir
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Bununla birlikte, uygulamaya alındığında yapay zeka iş süreçlerini dönüştürebilir ve 

geleneksel iş modellerini bozabilir. Gelişmiş grubun bile yarısından azı yapay zekanın bir yıl 

önce geleneksel iş modellerine yenilikler getirdiğini, dörtte üçü ise yapay zekanın bugün 

işletmelerinde dönüşüm sağladığını söylemektedir.

Yapay zeka yoluyla dönüşüm, zaman içinde doğal olarak gerçekleşir. Toplam iş dönüşümü 
veya iş modellerinin yeniden oluşturulması yapay zekanın sonucu olabilir ancak başarılı 
bir yapay zeka stratejisinin nadiren ilk hedefidir.

Geleneksel iş modellerinde 
ezber bozmak için yapay 

zekayı kullanıyor

Yapay zeka stratejisi: Bir yıl önce
(Gelişmiş kuruluşlar arasında)

%46



Yapay zeka GIRIŞIMLERI ve iş hedefleri  
arasındaki uyumluluk önemlidir

Iş teknik incelemesi

Gelişmiş yapay zeka stratejilerine sahip kuruluşlar, nadiren 

iş modellerini yeniden oluşturma veya işlerini dönüştürme 

hedefleriyle başlıyorlarsa, şunu sorgulamamız gerekir:

“Daha iddialı yapay zeka hedefleri olan bir kuruluş nasıl 

gelişmiş bir strateji geliştirebilir?”

Neyse ki araştırmamız, daha gelişmiş yapay zeka stratejilerini 

başarıyla uygulayan kuruluşların önemli ilkelerini ortaya 

çıkarmıştır. Gelişmiş bir strateji hedefleyen kuruluşlar, 

girişimlerini oluşturmak için bu ilkeleri benimseyerek yapay 

zeka olgunluk süreçlerine hız kazandırabilirler.

Gelişmiş yapay zeka stratejilerine sahip kuruluşlar:

• Yapay zeka girişimlerinde üst düzey yönetimin desteğine olan ihtiyacı en başından anlar

• Kuruluşlarındaki tüm pozisyonlarda yapay zeka stratejilerinin ve iş sonuçlarının uyumunu sağlamaya 

odaklanır

• Sonuç üretmek için ihtiyaç duyulan verileri yapay zekaya beslemek için iyi tasarlanmış veri stratejileri 

geliştirir

• Yapay zeka stratejilerini hız kazandırmak için gerektiğinde teknoloji altyapısına yatırım yapar

• Uç bilgi işlemi benimser, uçtan uca yapay zeka çözümleri için planlama yapar* ve AIaaS ve bulut yoluyla 

inşa eder

• Bilgi ve beceri boşluklarını doldurmak için harici ortaklardan yararlanır

Bizi yapay zeka yolculuğuna gerçek anlamda çıkaran şey, 
yatırım yapmaya istekli olan bir yetkiliydi.
–  BDM, yaşam bilimleri sektörü

*  Altyapınızın neresinde (uç, kurum içi, ortak konum veya bulutta) olursa olsun, veri içgörülerinizi birbirine bağlayan, koruyan, analiz eden 
ve bunlara göre hareket eden, tek bir platform olarak (bazen de bir hizmet olarak) tanımlanan uçtan uca yapay zeka çözümü.



Iş teknik incelemesi

Yapay zeka stratejileri, temel iş hedefleriyle uyumludur

Yapay zeka gelişmiş kuruluşlar için en önemli stratejik girişim olduğundan dolayı yapay zeka yatırımları için bütçe ayırmak daha kolaydır. Ayrıca işler kötüye gittiğinde bu bütçelerin kesilmesi 

daha az olasıdır. Yapay zekanın iş değeri yöneticiler arasında iyi bir temele oturtulduğu zaman büyümesi için ihtiyaç duyduğu öncelik de verilmektedir. Örneğin, COVID'in dünya genelindeki 

kuruluşlarda sebep olduğu zorluklara rağmen, gelişmiş kuruluşların yalnızca %14'ü COVID'in yapay zeka girişimlerini durdurduğunu veya yavaşlattığını söylemiştir. Öte yandan, 
gelişmiş kuruluşların %53'ü COVID'in bunu hızlandırdığını söylemiştir.

COVID'den bu yana, birlikte çalıştığım en az iki şirket,  
yapay zeka ve makine öğrenimine daha fazla odaklanarak 
stratejik zorunluluklarını önemli ölçüde değiştirdi.”

– BDM, veri ve analiz

COVID, yapay zeka açısından hem avantajlı hem de 
dezavantajlı oldu. Bir yandan şirkete para kazandıran birçok 
kanalı kapatmak zorunda kaldık. Öte yandan şirketin yapmayı 
planladığı ama normal şartlarda yapamadığı şeyleri hızlandırdı.”

– BDM, veri ve analiz

%50
Gelişmekte 

olan

%69
Kullanan

%96
Gelişmiş



Iş teknik incelemesi

Gelişmiş kuruluşlar, yalnızca yapay zeka stratejilerini temel iş hedefleriyle uyumlu hale getirmeye odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda 
departmanlar arasında uyum sağlamaya da odaklanırlar. Gelişmiş kuruluşlardaki neredeyse tüm veri bilimcileri (%96), ITDM'ler (%98) ve 
BDM'ler (%94), yapay zeka stratejilerinin ve iş stratejilerinin uyumlu olduğu konusunda hemfikirdir. Araştırmamız, gelişmekte olan kuruluşlarda 
veri bilimcilerinin genellikle yapay zeka ve iş hedefleri arasında uyum arayan ilk kişiler olduğunu (%67) ancak ITDM'lerin ve BDM'lerin yapay 
zeka stratejilerini iş gereksinimleriyle ilişkilendirmede (sırasıyla %49 ve %47) daha geride kaldıklarını ve bunun da muhtemelen iş üzerindeki 
etkiyi yavaşlattığını göstermektedir.

Çoğunluk,  
yapay zeka stratejilerinin ve iş stratejilerinin iyi bir 

şekilde uyumlu olduğu konusunda hemfikirdir

Veri bilimcileri, yapay zeka ve iş stratejilerinin uyumlu 

olduğunu düşünmektedir; BDM'ler ve ITDM'ler  

bu konuda ikna olmuş değildir

ITDM'ler

%49

%67 %47
Veri bilimcileri BDM'ler

Gelişmekte olan kuruluşlar Gelişmiş kuruluşlar

ITDM'ler

%98

%96 %94
Veri bilimcileri BDM'ler



Iş teknik incelemesi

Teknoloji altyapısı, yapay zeka verimliliğini arttırabilir ve benimsemeyi hızlandırabilir ancak yapay zekaya 
giriş için nadiren bir engel teşkil eder

Teknoloji altyapısı YAPAY ZEKAYA HAZIR OLAN
(% Çoğunlukla hazır / Hazır)

Mevcut teknoloji altyapısı yatırımları, çoğu kuruluşun yapay zeka yolculuğuna POC’ler ve 

pilotlar aracılığıyla başlaması için genellikle yeterlidir. Geçmişte teknoloji altyapısına yatırım 

yapan kuruluşlar, yolculuklarında ilerledikçe yatırımlarının faydalarını da görecektir. Verilerimiz, 

gelişmiş kuruluşların hızlı bir şekilde ilerlemek için mevcut yatırımlarını kullanabileceğini ve 

aynı zamanda yolculuklarında yeni teknoloji yatırımları yapmak için üst düzey yöneticilerin 

desteklerinden yararlanabildiğini göstermektedir.

%38
%53

%88

Teknoloji altyapısı yapay zeka ihtiyaçlarıyla uyumlu mu?

Kuruluşun yapay zeka için kullandığı verilerin çoğuna 
veya tamamına şüpheyle yaklaşan

Yapay zeka 
yeteneklerinin 
veya bilgisinin 
ötesine geçen

Yapay zeka 
ihtiyaçlarına 
ayak uyduran

Yapay zekayı 
geri tutan

%63

%47%34
%77

%34
%38

%16
%5%16

%11

%32

Gelişmekte olan

Gelişmekte olan

Gelişmekte olan Kullanan

Kullanan

Kullanan Gelişmiş

Gelişmiş

Gelişmiş

%43



Iş teknik incelemesi

Veri erişilebilirliği, yapay zeka girişimlerini yavaşlatabilir

Gelişmekte olan ve kullanan kuruluşlar yapay zeka stratejilerini gerçekleştirmek için büyük çaba sarf ederken, veriye hızlı ve kolay erişim konusunda da bazı zorluklar yaşamaktadır. Ayrıca bu 
kuruluşların birçoğu, çalıştıkları verilerin doğruluğundan da şüphe duymaktadır. Yapay zeka yolculuğunun henüz başında olan ve başarılı bir yapay zeka stratejisi geliştirmek isteyen 
kuruluşlar öncelikle veri konusundaki gereksinimlerini ele almalıdır.

%42
%30

%38

%7%10 %3

%29
%46

%18 %21

%55

Gelişmekte olan Kullanan Gelişmiş

Lejand

Erişim hızlı 
ve kolay

Erişim kolay 
ancak hızlı değil

Erişim hızlı ancak 
kolay değil

Hızlı veya kolay 
erişim yok



Araştırmamız, gelişmiş bir stratejiyi başarılı bir şekilde uygulamanın iş hedeflerinin net bir 

şekilde ifade edilmesiyle başladığını göstermektedir. Daha önce belirtildiği gibi, bu iş hedefleri 

nadiren dönüştürücü bir nitelikte olsa da işletmenin bugün halihazırda yapmakta olduğu 

şeyin tekrarlarıdır.

Sonrasında hızlı bir şekilde kapsamlı bir veri stratejisi geliştirilmelidir. Hızlı ve kolay erişime 

öncelik veren gelişmiş bir veri stratejisi, gelişmiş yapay zekanın temelidir. Gelişen olmaktan 

gelişmiş olmaya geçişi başarıyla gerçekleştiren kuruluşlarda, verilerinden iş değerini nasıl elde 

edeceğini anlamadan önce verilerini anlayanların sayısı kritik bir rakama ulaşmıştır. Birçok 

kuruluş için, şirket içi eğitim vermek çok fazla zaman almaktadır ve deneyimli iş ortakları 

bu kitleyi daha hızlı geliştirmek için veri uzmanlığı sunabilir.

Veri stratejisini sağlayan teknoloji altyapısı, başarılı yapay zeka sonuçları için kritik bir öneme 

sahiptir. Bu nedenle, yapay zeka stratejisini destekleyen ve özenle tasarlanmış bir altyapı, 

küçük ölçekte uygulanırken bile (örneğin, koruma veya kavram kanıtlama çalışmaları) 

başarı için kritik öneme sahiptir.

Başarılı bir YAPAY ZEKA stratejisi için kapsam

BDM'ler 
buraya odaklanır

Uyum, başarı için kritik bir öneme sahiptir

ITDM'ler 
buraya odaklanır

Veri bilimcileri 
buraya odaklanır

İş sonuçları Veri stratejisi Teknoloji 
altyapısı

Yapay zeka 
yöntemleri 

ve sonuçları

Başarılı bir yapay zeka stratejisi NASIL oluşturulur

Iş teknik incelemesi



Iş teknik incelemesi

Gelişmiş kuruluşlar, yolculuklarına yapay zekayla ilişkili net iş sonuçlarını öngörerek ve bu 

sonuçlara ulaşmak için yapay zeka çözümlerini tasarlayarak başlarken, daha az tecrübeli 

işletmeler yapay zeka hakkında yanlış bir yol izliyor olabilir. Veri bilimcilerinden sahip oldukları 

verileri kullanarak olumlu iş sonuçları elde etmelerini isteyerek yapay zekanın değerini 

kanıtlamaya çalışıyor olabilirler. Üst düzey yöneticiler için veri bilimcilerinden ellerindeki 

verileri kullanarak yapay zekanın değerini kanıtlamalarını istemek mantıklı gibi görünse de, 

olumlu sonuçlar elde etmek için gereken verilere ne hızlı ne de kolay erişim bulunmadığından 

ve ortaya çıkan sonuç pek kaliteli olmayabileceğinden bu zorlu bir süreç olabilir. 

Yapay zeka savunucuları, konuyu “Bize neler yapabileceğinizi gösterin, sonra yatırım yapalım” 

yerine “İş değerini kanıtlamak için hedeflenen pilot uygulamalarını/POC programlarını uygun 

şekilde finanse edin” olarak değiştirmek isteyebilir. Ancak bu da yapay zekanın benzersiz bir 

şekilde sunabileceği belirli iş sonuçları için net bir vizyon, bunları desteklemek için gerekli 

olan veriler, bu verileri sağlayacak altyapı ve bunları tasarlamak ve oluşturmak için ihtiyaç 

duyulan uzmanlığı gerektirmektedir. Bu uzmanlık ve deneyim, güçlü ve kurumsal düzeyde iş 

ortaklarının önemli bir rol oynayabileceği bu kuruluşlarda mevcut olmayabilir.

Zamanımın %75'ini bugün yapay zekanın değerini paydaşlara göstermeye ve 
%25'ini uzun vadeli vizyona ayırıyorum. Vizyon önemlidir ve bunu iletirsiniz 
ancak değeri hemen göstermelisiniz.”
– BDM, perakende sektörü



Uçtan buluta çözümler  
gelecek için zemin hazırlar

Iş teknik incelemesi

Gelişmiş kuruluşlar, eyleme dönüştürülebilir içgörüleri daha hızlı ortaya çıkarmak ve yanıtları otomatik hale getirmek için 

uçtan yararlanarak güçlü bir rekabet avantajı elde etmektedir. Gelişmiş kuruluşlar, akıllı uç oluşturmak için uç ve yapay 

zekayı bir araya getirerek rakiplerinden daha iyi performans gösterirken, bir yapay zeka stratejisi oluşturmayı ve uç 

çözümlerine yatırım yapmayı bekleyen kuruluşlar geride kalma riskiyle karşı karşıya kalmaktadır.

Gelişmiş kuruluşlar, uçtan buluta yapay zeka 
çözümlerine gerçekten güveniyor

Spesifik olarak, bu grup için aşağıdakiler çok daha olasıdır:

• Yapay zeka hedeflerine ulaşmak için uç bilgi işlemin elzem veya önemli olduğunu düşünme

• Uçtan uca yapay zeka çözümlerine sahip olmanın, yapay zeka konusunda başarılı olmak için zorunlu veya çok 

önemli olduğunu düşünme

• Bulut yetkinliklerinden faydalanmak istedikleri için AIaaS'a ilgi duyma

• Yapay zeka hizmetlerini seçerken uçtan buluta mimarisini bir kriter olarak öncelikler arasında koyma

Uç bilgi işlemde oldukça 
gerideyiz ancak uçtan 
buluta bir çözüm 
üzerinde çalışıyoruz.''
– ITDM, finansal hizmetler endüstrisi



Iş teknik incelemesi

AIaaS'a gösterilen ilgi
(Biraz veya son derece ilgili)

Gelişmiş kuruluşlar, kolayca ölçeklenebilen uçtan uca yapay zeka çözümlerinin değerini 
öğrenmiştir. Ayrıca aşağıdakileri kapsayan uçtan uca çözümler ararlar:

• Danışmanlık hizmetleri veya profesyonel hizmetler

• Yapılandırmalar

• Tüketim modelleri

• Finansman

• Teknik destek hizmetleri

• Güvenlik ve koruma

Ayrıca kuruluşlar bize bir AIaaS çözümü seçerken dağıtım esnekliğinin ve güvenliğinin 

en önemli kriterler arasında olduğunu söylemektedir. Kuruluşlar yapay zeka konusunda 

daha geliştikçe ve tecrübe kazandıkça, ister bulutta ister kurum içinde olsun, çözümlerini 

dağıttıkları yerde esnekliği korumak için AIaaS'a yönelmektedir. Bir AIaaS çözümünde 

güvenlik ve koruma, olması gereken minimum unsurlar olarak kabul edilmektedir 

ve kuruluşlar gelişen, kullanan veya gelişmiş olup olmadıkları fark etmeksizin bunun 

en büyük endişelerinden biri olduğunu söylemiştir. Aslına bakarsanız verilerimiz, 

kuruluşların ilerleme ve yapay zeka stratejilerini uygulama oranlarıyla güvenlik 
ve koruma ihtiyaçlarının doğru orantılı olduğunu göstermektedir.

%63
%82

%94

Gelişmekte olan Kullanan Gelişmiş



Iş teknik incelemesi

Uçtan uca AIaaS
(Veri alma, silme, öngörüde bulunma, keşif ve eğitim gibi veri kullanım durumlarını içerir)

Uçtan uca YAPAY ZEKA çözümünün önemi
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%31
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Kesinlikle olmalı—Yapay zeka 
programları onsuz yürümez

Yapay zeka başarımızın 
temel unsuru

İşi kolaylaştırıyor ancak 
onsuz da olabilir

Avantaj veya 
dezavantaj sağlamıyor

Uçtan ucadan kaçınılmalı: 
Esnekliği sınırlıyor 



Iş teknik incelemesi

Pratik bir perspektiften bakıldığında, yapay zeka 

fabrikalardan petrol sahalarına ve hastanelere kadar çok 

çeşitli kullanım durumlarında cihazlardan gelen verileri 

analiz edebildiği ve bunlarla etkileşime girebildiği uçta 

en fazla değeri sağlıyor gibi görünmektedir. Ancak bunu 

sağlamak için uçta, uçtan çekirdeğe veya uçtan buluta 

(veya hibrit) mimaride doğru cihazlara sahip olmak 

önemlidir. Gelişmekte olan ve kullanan kuruluşlar, yapay 

zeka yolculuklarında mümkün olan en kısa sürede ucu 

benimseyerek gelişmiş kuruluşlara dönüştükçe kendilerini 

gelecekteki başarılar için hazırlayabilir.

** Önem puanı: Bu puanlar, ortalama unsur için göreli indekstir ve ortalama 100 puanla temsil edilmektedir. Örneğin, 120 puan, unsurun ortalama unsurdan %20 daha önemli olduğu anlamına gelmektedir.

Kuruluşlar en çok yapay zeka hizmetlerinde 
dağıtım esnekliğine değer veriyor

Dağıtım esnekliği 
(kurum içinde 
veya bulutta)

Güvenlik ve koruma 
seviyesi

Uçtan buluta 
altyapı

Uygulamada rehberlik/ 
destek seviyesi

Dağıtım hızı Toplam sahip 
olma maliyeti

Model karmaşıklık 
seviyesi

Gerekli ilk yatırım

Gelişmekte olan Kullanılan Gelişmiş

111

120

137

113

117
119

88

102

113

106

97 97

92 91
90

104

90

77

88

94

87

97

90

81

Ortalama Önem Puanı = 100

Yapay zeka hizmetleri seçme kriterleri: ilgili önem puanları**



Yapay zeka başarısının ÖNÜNDEKI engeller

Iş teknik incelemesi

Her ne kadar yapay zeka tüketici bilinci yüksek olsa da ve bazı kuruluşlar bununla birlikte işlerini dönüştürüyor olsa da, en gelişmiş kuruluşlar bile yapay zeka uygulamalarını ölçeklendirme 
konusunda zorluklar yaşamaktadır.

Yapay zeka dağıtımının ilerlemesinin önündeki engeller, yapay zeka yolculuğunun her aşamasında farklıdır. Gelişmiş grup, yapay zekayı ölçeklendirmek istemektedir ve stratejilerini 
ölçeklendirmek ve kuruluşlarındaki insanlara yapay zekanın nasıl etkin bir şekilde kullanılacağı konusunda eğitim vermek için gereken uzmanları bulma konusunda sıkıntı yaşamaktadır. 
Genellikle bütçe bulmakta zorlanmazlar ancak daha iyi bir kullanım sağlamak için yapay zekanın yatırım getirisini doğru bir şekilde ölçmek isterler.

Günümüzde yapay zekaya karşı en sık öngörülen engeller

Gelişmekte olan Kullanılan Gelişmiş

Bütçe bulmak
Yapay zeka uygulamak için 

uzmanlık/iş ortakları bulmak
Yapay zeka uygulamak için 

uzmanlık/iş ortakları bulmak

Bizim için değerli olan yapay 
zeka liderliğini sürdürmek

Yapay zeka yatırım 
getirisini ölçmek

İnsanları yapay zeka 
hakkında eğitmek

Açık kaynaklı yapay zeka 
uygulamalarını entegre etmek

- Bütçe bulmak Yapay zeka yatırım 
getirisini ölçmek

Yapay zeka başarısının 
önündeki en büyük 

engel, uygulama için 
gereken uzmanlığı ve iş 

ortaklarını bulmaktır.



Iş teknik incelemesi

Yatırım getirisi değerini göstermek çoğu kuruluş için zorlu bir iştir

Diğer yandan, gelişmekte olan grubun yapay zekanın temelleri ve nasıl kullanılması gerektiğine 

dair stratejik bir bakış açısı geliştirme konusunda yardıma ihtiyacı vardır. Bu grup, diğerlerinden 

farklı olarak açık kaynaklı yapay zeka araçlarının daha iyi entegre edilmesi gerektiğini 

düşünmektedir ve yerleşik, uçtan uca AIaaS çözümlerini kullanmak yerine yapay zekayı kısıtlı 

bütçelerle kullanmaya çalıştıklarını söylemektedir. Liderler kurum içindeki tartışmanın 
odağını yapay zekadan uzaklaştırıp ticari faydalara doğru kaydırarak, üst düzey 
yöneticileri yapay zekaya yatırım yapma ve yapay zeka projelerinin pilot uygulamalarını 
yürütmek ve uygulamak için gereken bütçeyi sağlama konusunda ikna edebilir.

Ortada yer alan kullanan grup ise diğerlerinin bir karışımıdır. Yapay zeka çözümlerini uygun 

ölçekte uygulamak için uzmanlar bulma konusunda yardıma ihtiyaçları vardır.

Ancak kuruluşlar karşılaştıkları en büyük zorluğun, yapay zeka stratejilerini uygulamak için 

gereken yetenek ve uzmanlığa sahip doğru kişileri bulmak olduğunu belirtmiştir. Kuruluşlar 

yapay zekanın çok yönlülüğünde büyüme kaydederken genellikle, stratejilerini uygulamak için 

gereken kritik beceriler ve uzmanlık konusundaki eksikliklerinin farkına varmaktadır.

Ayrıca kuruluşlar, yapay zekanın yatırım getirisini anlamakta da zorluk yaşamaktadır. Yapay 

zeka yatırımlarından gelen yatırım getirisini anlayabilme becerisi, şirketler yapay zekanın 

çok yönlülüğü konusunda ilerleme kaydettikçe gelişmektedir. Yatırım getirisini belirleme ve 

ölçme konusundaki zorluklar; gelişmekte olan, kullanan ve gelişmiş kuruluşların hepsinde 

görülmektedir. Gelişmiş kuruluşların yalnızca %8'i bize yapay zekanın yatırım getirisini iyi 

anlamadıklarını söylerken, yarısından fazlası bunun hala bir zorluk olduğunu belirtmiştir. 

Kuruluşlar, yapay zekanın sağlayabileceği yatırım getirisi üzerine bir anlayış kazandıktan sonra 

bile stratejilerin ne kadar gelişmiş olduğu fark etmeden ölçmenin ve belirlemenin hala bir 

zorluk olduğunu düşünmektedir.

Hem kullanan hem de gelişmiş kuruluşlar, ihtiyaç duyulan uzmanlığı bulmanın başarılarının 

önündeki en büyük engel olduğunu söylemiştir. Bununla birlikte, birçok kuruluş kurum içinde 

yetenek bulmak ve geliştirmek için kaynaklara sahip değildir ve beceri boşluğunu kapatmaya 

ve yapay zeka stratejilerini bir sonraki seviyeye taşımaya yardımcı olması için kurumsal 

düzeydeki iş ortaklarına yönelmeye karar vermektedir.

Bir iş ortağı bize daha geniş alan bilgisi ve kullanım durumları sağlayabilir… Farklı 
şirketler, farklı alanlar ve farklı sektörler genelindeki bilgi ve tecrübelerini bir araya 
getirebilir. Bu gerçekten çok değerli.”

– Yaşam bilimleri / Biyoteknoloji kullanan kuruluş



Sonuç: Yapay zekayı BIR SONRAKI seviyeye taşımak

Iş teknik incelemesi

İşletmeler arasında değişen yapay zeka gelişmişlik dereceleri, HPE gibi 
kurumsal düzeydeki iş ortaklarının kuruluşların yapay zeka stratejilerini 
geliştirmelerine ve uygulamalarına yardımcı olmada oynayabileceği kritik 
rolü göstermektedir. HPE, yapay zeka teknolojisi ve uzmanlığı sağlar ancak 
en önemlisi, yapay zeka çözümleri için sektöre özel vaka çalışmaları ve 
teknoloji yol haritalarıyla diğer müşterilerin deneyimlerinden yararlanabilir.

Ayrıca HPE, tam ölçekli dağıtıma ve kuruluşlar içinde yaygın kullanıma kadar 
yapay zekanın POC'den benzersiz iş sonuçlarını nasıl iyileştirebileceğine 
ilişkin kişisel bir vizyon ve strateji geliştirmeye yardımcı olmaktadır. 

Buradaki hedef, verilere hızlı ve kolay erişime öncelik veren ve başarılı 
bir yapay zeka stratejisinin temeli olarak kullanılabilecek gelişmiş bir 
veri stratejisi geliştirmektir. Son olarak HPE, işletmeyle uyumlu, net ve 
anlaşılır hedefler belirlerken üst düzey yönetimden destek almak için 
deneyimimizden yararlanmaktadır. Bu uyum, bütçeler ve zaman çizelgeleri 
için gerçekçi beklentilerin belirlenmesine yardımcı olabilir ve sonuç olarak 
başarılı bir yapay zeka stratejisinin ayırt edici bir unsuru olan roller ve 
departmanlar arasındaki uyumu kolaylaştırabilir.



HPE YAPAY ZEKA verilerinizden değer  
elde etmenize yardımcı olabilir

Iş teknik incelemesi

Araştırmada görüldüğü gibi, yapay zeka işletmenizin başarısında çok önemli bir rol oynayabilir. Fırsat, büyüme ve farklılaşma sağlar. HPE, üretime 
geçmenize ve sonuç elde etmeye başlamanıza yardımcı olabilecek yenilikçi teknolojiye, özel çözümlere ve uzmanlığa sahiptir. Uçtan uca yapay zeka 
portföyümüz, mevcut yapay zeka durumunuzda yapay zeka yolculuğunuza ilham veren vizyonu sağlamak için ihtiyacınız olan her şeyi içerir.

Üretimde yapay zeka kullanım durumları dağıtılırken verilerin nasıl 

kullanılacağını belirlemek ve kapsamlı yapay zeka stratejisinin 

geliştirilmesine yardımcı olmak için HPE Pointnext Services

Müşteri ihtiyaçlarına göre aaS, kullanım başına ödeme ve uçtan 

buluta senaryoları sağlayan HPE GreenLake aracılığıyla esnek 

yapay zeka tüketim modelleri

Her kuruluşun boyutuna, iş yüküne, kullanım durumlarına ve 

ölçeklendirme ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş BT uyumluluğu, 

güvenlik ve güvenilirlik gereksinimlerini karşılayan yapay zeka 

altyapıs sistemleri

Verilerin yapay zeka için nasıl kullanıldığını yönetmeye 

ve üretimde yapay zeka için gerçek zamanlı bir ortam kurmaya 

yardımcı olan HPE Ezmeral ML Ops

Karmaşık iş yüklerini kolaylaştırmak ve yüksek güçlü yapay 

zeka algoritmalarını yönetmek için sektör lideri HPC sistemleri 

ve uzmanlık

Birçok yapay zeka ve analiz desteğini barındıran eksiksiz bir yapay zeka 

depolama çözümleri ailesi. HPE Yapay Zeka depolama, her uygulamaya 

ve bütçeye bir çözüm sağlamak adına fiyat ve performansı dengeler

YAPAY ZEKA altyapısı

HPE Ezmeral ML Ops YAPAY ZEKA veri depolamaHPE GreenLake

Yüksek performanslı 
bilgi işlem



Doğru satın alma kararını verin.
Satış öncesi uzmanlarımızla iletişime geçin.

Şimdi sohbet edin 
(satış)

Şimdi arayın

Güncellemeleri alın

© Telif Hakkı 2022 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Hewlett Packard Enterprise ürün ve 
hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, söz konusu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade, ek bir garanti oluşturduğu 
anlamına gelecek şekilde yorumlanmamalıdır. Hewlett Packard Enterprise, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu 
tutulamaz.

a50005016TRE, Rev. 1

Talep üzerine her ölçekte uçtan buluta içgörü

Iş teknik incelemesi

HPE yapay zeka, yarının yapay zekasını gerçeğe dönüştürür. Verilerinize evrensel erişim mümkün olduğunda yapay zeka ekipleriniz gelişime ve 
dağıtıma odaklanır ve BT altyapınız esnek ve kısıtsız hale gelir. HPE, veriye dayalı, üretim odaklı ve bulut etkin olan, her an, her yerden ve her 
ölçekte erişilebilen bir yapay zeka oluşturur.

Daha fazla bilgi için bkz.
greenlake.hpe.com/data

HPE GreenLake'i keşfedin

https://www.hpe.com/global/hpechat/index.html?jumpid=Collaterals_a50005016TRE
https://www.hpe.com/tr/tr/contact-hpe.html
http://www.hpe.com/info/getupdated
http://www.hpe.com/us/en/greenlake/data.html
https://www.hpe.com/tr/tr/greenlake.html

	Page3
	Page4
	Page5
	Page6
	Page11
	Page14
	Page19
	Page21
	Page25
	Page27
	EXECUTIVE SUMMARY
	THE AI CUSTOMER JOURNEY
	INTRODUCTION
	THE CURRENT STATE OF AI
	INITIAL AI ASPIRATIONS ARE MORE PRACTICAL THAN TRANSFORMATIVE
	ALIGNMENT BETWEEN AI INITIATIVES AND BUSINESS OBJECTIVES IS KEY 
	HOW TO BUILD A SUCCESSFUL AI STRATEGY
	EDGE-TO-CLOUD SOLUTIONS PAVE  THE WAY FOR TOMORROW
	BARRIERS TO AI SUCCESS
	CONCLUSION: TAKING AI TO THE NEXT LEVEL
	HPE AI CAN HELP YOU UNLOCK THE VALUE OF YOUR DATA
	Table of contents
	page28
	THE AI CUSTOMER JOURNEY

