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Yapay Zeka kavramının günlük 
hayatımızda kullanımı giderek 
artıyor. Yapay Zekayı gelecek 
için şans olarak görenler de var, 

bir tehdit olarak değerlendirenler de… Yapay 
Zeka, özellikle iş dünyasında işsizliği artıra-
bileceği yönüyle eleştirilere uğruyor. Ekovit-
rin olarak My Amazing Team & Simple Bet-
ter Human kurucusu ve yazar Andy Swann 
ile Yapay Zekayı enine boyuna konuştuk. 

 Yapay Zeka nedir ve nasıl işler? Sıra-
dan bir yazılımdan farkı nedir?

Bu sorunun çok fazla farklı yanıtı olabilir. 
Benim için Yapay Zeka, bilgisayarların veya 
makinelerin girdilerden zeki bir şekilde öğre-
nim gerçekleştirme ve karar verme gibi daha 
önce insan zekası gerektiren görevleri yerine 
getirebilme becerisidir.Önceden tanımlı sü-
reçleri çalıştıran standart yazılımların aksine 
Yapay Zekada koşullara karşılık verebilmek 
veya daha karmaşık/çeşitli şekillerde çalışa-
bilmek için kendi içine monte edilmiş belirli 
bir öğrenme ve kendini geliştirme seviyesi 
vardır.

“GELECEK İÇİN OLDUKÇA 
İYİMSERİM”

 Teknoloji hızlı bir şekilde gelişiyor ve 
evrimleşiyor. Yapay Zeka insanlık için fır-
sat mı yoksa tehdit mi?

Gelecek için oldukça iyimserim. Yapay 
Zeka sayesinde insanlar için tehlikeli, ca-
zibesiz veya ilgi çekici olmayan görevleri 
makineler gerçekleştirebilir. Yapay Zeka 

süreçleri otomasyona geçirmemizi veya in-
san etkenini bu süreçlerden çıkartmamızı 
sağlıyor ancak bunun sonucunda iki şey elde 
ediyoruz: verimlilik artışı ve bunun yanı sıra 
robotlar icat edilmeden önce insanların yap-
tığı işler robotlara devredilirken insanların, 
insan olmaya odaklanabilmeleri. Tabi ki Ya-
pay Zekanın yükselişinin bir tehdit olduğunu 
savunanlar her zaman olacaktır, ancak insan-
lar olarak bizler, çevremizdeki değişikliklere 
karşılık vermeli ve kendi faydamıza olacak 
şekilde uyum sağlamalıyız. Yapay Zeka, sa-
dece biz onu öyle yaparsak bir tehdit olabilir. 
Toplumları ve ekonomileri, herkesin ‘robot-
ların yükselişinden’ fayda sağlayabileceği bir 
şekilde yapılandırırsak zenginliği daha eşit 
bir şekilde dağıtma, daha fazlasını elde etme 
ve en önemlisi, yaptığımız en iyi şeye, insan 
olmaya odaklanma fırsatımız olur. 

 Genellikle Yapay Zekanın istihdam se-
viyelerini olumsuz etkileyeceği düşünülü-
yor. Yapay Zekanın istihdama olan etkisi 
konusunda düşünceleriniz nelerdir?

Değişen istihdam koşullarını, olumsuz bir 
olay gibi anlama eğilimine sahibiz. Çok uzun 
bir süre için insanlar, yaptıkları işlerle tanım-
landılar. Bu durum bizi ayrıştırıyor ve engel-
liyor, hem de genellikle olumsuz bir şekilde. 
Tahminler havada uçuşuyor bir araştırma, 
2030 yılına kadar 800 milyon işin otomasyo-
na bağlanmış olabileceğini belirtiyor. Bu ku-
lağa korkutucu geliyor ancak bunu, mevcut 
istihdam ortamıyla karşılaştırırsak; puanda 
da küresel işgücünün %87’si işinden uzak-
laşmış bulunuyor. Eğer otomasyona bağlana-

cak olan ilk işlerin, insanların en nefret ettiği 
işler olacağını düşünürsek bu, 800 milyon 
rolün otomasyona bağlanması ile insanların, 
sevmedikleri rollerden kurtulacakları anla-
mına geliyor. 

Bunun etkilerini dikkatlice değerlendirme-
miz ve hesaplamamız insanları, sevmedikle-
ri işlerden uzaklaştırırsak toplumun neye 
benzeyeceğini anlamamız gerekiyor. Eğer 
insanları hoşlandıkları ve olumlu bir etki 
yaratacakları işlere yönlendirebilirsek geçti-
ğimiz elli yılda meslek olarak pek görülme-
yen geleneksel zanaat işlerinde bir dirilme ile 
empati, yaratıcılık ve ilgi içeren insan odaklı 
koşullarda bir artış görebiliriz. Önemli olan, 
makinelerle yaratılacak olan zenginliğin, 
herkesin eşit şekilde pay alabileceği bir şe-
kilde nasıl dağıtılacağını anlamaktır. Dünya 
genelinde hali hazırda Evrensel Temel Gelir 
gibi fikirler üzerine ilginç deneyler gerçekle-
şiyor. 

İşyeri stresi, tüm zamanların en yüksek 
seviyesinde ve buna bağlı olarak mental ve 
fiziksel sağlık faktörleri de gündeme geliyor. 
İnsanlar çok uzun süredir robotlar için tasar-
lanmış işleri gerçekleştiriyor ancak artık oto-
masyona alınabilecek olan (ve alınması ge-
reken) işleri robotlara yaptırmaya başlıyoruz. 
Asıl soru, bu insanları olumlu bir katkıları 
olacak şekilde nasıl yeniden yönlendirece-
ğimiz!

 Yapay Zekanın insanlara, bu insanlar 
hala çalışırken daha “insani” olmaları 
konusunda nasıl yardımcı olduğunu dü-
şünüyorsunuz?
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Daha şimdiden Yapay Zekanın oyuna 
dahil olduğu işyerlerinde insanların, kendi 
rollerinin daha insani yönlerine odaklanma-
larına izin veriliyor. Sadece rollerin değişti-
rildiği değil aynı zamanda alelade işlerin de 
otomasyona bağlandığı veya kaldırıldığı pek 
çok örnek mevcut. İK Yönetimi gibi ‘arka 
uç’ Süreçlerin otomasyona bağlanması, İK 
profesyonellerinin işyerlerindeki insanlar 
için destekleyici ve yol gösterici olmalarına, 
onlara işlerinde ellerinden gelenin en iyisini 
yapmalarında yardım etmelerine ve mümkün 
olan en iyi işyeri deneyimini elde etmelerine 
yol açıyor. 

İşyeri verilerinin toplanması ve akıllı şe-
kilde işlenmesi sayesinde uygulamalar, işye-
rindeki en iyi performansı çıkartabilmeleri 
için işçilere, işe en uygun alet kitinin hangisi 
olduğunu gösteriyor ve zaman harcamadan 
verimlilik yaratıyor. Örneğin, çalışan dene-
yimi uygulamaları, yakın çevrede kullanıla-
bilecek doğru alanları gösterebilir, insanları 
birbirlerine bağlayabilir ve böylece doğru 
yerlerde çalışmalarını, işbirliği yapmalarını 
ve içerik yaratmalarını sağlayabilir. Bunla-
rın hepsi bizlerin daha çok insan olmamızı 
sağlar. 

Dünya genelinde insanları birbirine bağla-
yan ve kendi ortak geleceklerini şekillendi-
recek fikirlere katılmaları ve bunlar üzerin-
de işbirliği yapmalarını sağlayabilecek bir 
platform yaratmak için dünya üzerindeki en 
büyük şirketlerden biriyle çalışıyorum. Uy-
gulama, şirket genelindeki bilgi, anlayış ve 
deneyim kaynağına erişiyor ve insanların 
kendi Yollarıyla etkileşime geçebilecekleri 
basit şekillerle insanları birbirine bağlıyor. 
Yaratıcılık, işbirliği, katılım, fikirler, üret-

kenlik, dahiliyet… Bunların hepsi, yenilik 
çağının anahtar kelimeleri ve aynı zamanda 
hepsi, hepimizin hali hazırda erişimi olan Ya-
pay Zeka ile etkinleştirilebilir. Pek çoğumuz 
hali hazırda zaten daha etkin çalışabilmek 
için Yapay Zekayı kullanıyoruz, sadece ha-
yatımıza o kadar iyi entegre olmuş durumda 
ki onu fark etmiyoruz bile.

“TÜRKİYE, YAPAY ZEKADA ÇOK 
ÖNEMLİ BİR ÖRNEK TEŞKİL 

EDEBİLİR”

 Yapay Zeka konusunda Türkiye’yi ne-
rede görüyorsunuz? Yapay Zeka konu-
sunda Türkiye’nin duruşu ne olmalı?

Türkiye, Yapay Zekadan yararlanmak ko-
nusunda eşsiz bir pozisyona sahip. Bu tekno-
lojilerin geliştirilmesinde güçlü bir mevcudi-
yete ve alana dahil olan, çeşitli bir uzman ve 
öncü kadrosuna sahip. Yine de Yapay Zeka 
için, sadece işyeri kullanımı açısından değil, 
Yapay Zekayı nasıl kucakladığı ve ülkenin, 
Yapay Zekanın faydalarını maksimize etmek 
için nasıl yapılanmaya başlayacağı konula-
rında kolay anlaşılır bir ulusal stratejiye ih-
tiyacı var. Bu stratejinin sosyal, ekonomik, 
demografik ve eğitim politikalarına kolay 
anlaşılır bir biçimde entegre edilmesi gere-
kiyor. 

Türkiye hedefini belirleyip tam da şimdi 
hareket ederse, sadece Yapay Zekanın gelişi-
mi (hali hazırda güçlü olduğu bir yerde) açı-
sından değil, aynı zamanda toplumun Yapay 
Zekayı açıklamak ve ondan nasıl fayda sağ-
layacağına alışması konularında dünyanın 
geri kalanı için çok önemli bir örnek teşkil 
edebilir. 

Bunlar, oldukça heyecanlı zamanlar ve 
tüm dünyanın takip edeceği liderler haline 
gelmek için çok iyi bir fırsat. Yapay Zeka 
insanlığı gittikçe daha fazla etkilemeye baş-
layacak, o nedenle bu girişimi hemen şimdi 
gerçekleştirmek çok önemli.  

 &NOW Business&Tech Week’de yapa-
cağınız konuşmadan alınacak en önemli 
ders ne olabilir?

Yapacağım konuşma, hali hazırda işyerin-
deki Yapay Zeka üzerine interaktif ve canlı 
bir odaklanma olacak.

Yapay Zekanın insanlara işyerlerinde na-
sıl daha fazla insan olmaları konusunda nasıl 
yardım ettiğini, teknolojinin hangi yollarla 
daha iyi iş sonuçları ortaya koyduğunu, Ya-
pay Zekanın yükselişi ile işçilere sunulan 
fırsatları, büyük kuruluşlardan örnekleri ve 
insan odaklı olmanın, yenilik çağında bir 
organizasyonun nasıl sahip olabileceği en 
önemli rekabet avantajı olabileceğini görece-
ğiz. Eğlenceli olacak. 

ANDY SWANN’I YAKINDAN 
TANIYALIM

Andy Swann, dünya genelinde büyük ku-
ruluşlara ve markalara fayda sağlayan, ken-
dine özgü, yenilikçi ve etkili projeler üze-
rinde çalışıyor. Kişi, kurum ve iş arasındaki 
ilişkiler konusunda uzman olan Andy’nin 
The Human Workplace adlı kitabı tüm li-
derler için temel bir okuma kaynağı olarak 
ifade ediliyor. Kitabın temel mesajı olan 
“insan öncelikli kurumsal başarı” konusu 
ise medyanın dikkatini çekiyor. Andy’nin 
araştırmalarının temelini oluşturan unsurlar; 
insanı anlama yönünde bir deney niteliği ta-
şıyan “The Work Project”, en karmaşık kü-
resel kurumları anlama, kurumsal gelişme, 
danışmanlık, projelere ilişkin kendine özgü 
ve yaratıcı bir yaklaşım sunarak başlıca mar-
kalara katkıda bulunmak. Kavrayış ile ilgili 
olan projeler, detaylı incelemeler veya dö-
nüşümsel yaklaşımlar konusunda çalışırken 
Andy’nin yaklaşımı ise insan etkileşiminin 
dinamiklerini anlama üzerine temellendi-
rildi. Andy Swann, “İş ile olan ilişkime, 13 
yaşında gazete dağıtarak başladım ve o za-
mandan beri ilgi çekici deneyimler yaşadım. 
Yol kenarındaki bir kafede yemek yapmak, 
İskoçya Yumurtası yemeği üretiminin kalite 
kontrolünü gerçekleştirmek, ‘The Void’ adlı 
bağımsız müzik dergisini piyasaya sürmek, 
Birleşik Krallık’ta Ulusal Sağlık Hizme-
ti’nin üst düzey yönetiminde bulunmak, bir 
istihdam şirketini miras yoluyla devralmak, 
başarısızlıkla sonuçlanan çok sayıda işletme, 
faaliyet organizasyonu, önemli kurumlara 
danışmanlık yapmak ve ürün tasarımı; de-
neyimlerimin yalnızca bir bölümünü oluş-
turuyor. London School of Economics’den 
(LSE) aldığım ‘Nüfus Çalışmaları’ derece-
siyle de şu an yapmakta olduğum işleri ger-
çekleştirebilecek duruma geldim. Bu duruma 
getirebileceğim en iyi açıklama ‘Yaşadım ve 
neler olabileceğini gördüm’ şeklinde olacak” 
diyor. E
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