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• Yapay Zekâ Eğlence Dünyasını Nasıl                
Değiştirecek?
Yapay zekâ teknolojileri, birçok endüstride olduğu 
gibi yakında eğlence sektöründe de büyük bir yol 
oynayacak, veri toplama, pazar araştırması, hatta 
içerik üretme gibi işleri devralacak. Yapay zekanın 
eğlence sektöründe uygulama biçimine yönelik 
birkaç örnek;

Kurgusu yapay zekâ tarafından yapılan 
fragmanlar: IBM Watson, yapay zekâ kullanarak 
Morgan adlı bir korku filmi fragmanı yaptı. Araştır-
ma ekibi, fragman için muhteşem anların bir listesi-
ni çıkarmak için yapay zekâ sistemini daha sonra 
görsel ve işitsel efektler temelinde analiz edilen 100 
korku filminden sahneler üzerinde eğitti. Bu, 24 
saat içinde oluşturulan 6 dakikalık bir fragman 
oldu.
Kişiselleştirilmiş Kullanıcı Deneyimi: Kullanıcı-
nın tercihlerini ve potansiyel seçimlerini tahmin 
etmek, iş modellerinin hayati bir parçasıdır. Bunla-
rın tümü, kullanıcıların tercihlerini ve tercihlerini 
belirlemeye yardımcı olan ve buna göre içerik 
önerileri gösteren Makine Öğreniminin derin 
öğrenme algoritması sayesinde yapılmaktadır.
Sanal gerçeklik (VR) ve Artırılmış gerçeklik 
(AR)'nin Daha Kapsamlı Kullanımı: yapay zeka-
nın eğlencedeki uygulamalarına ek olarak, AR / VR 
uygulama geliştirmenin bu alanı daha çekici ve 
sürükleyici hale getireceğini belirtmekte fayda var, 
çünkü zaten reklamcılıkta artırılmış gerçeklik kulla-
nımını deneyimlemekteyiz. Daha gelişmiş ve 
zenginleştirilmiş deneyimler yaşamanıza izin 
verecek olayların 360 ° görünümünü elde edebile-
ceğiz. Yapay zekâ, gerçek ve canlı olayın hissini 
anlamamıza yardımcı olacaktır.

tarımın her biriminin beyni olarak görev yapan bu 
küplere bir mikro bilgisayar da eklenmiştir. Su 
seviyesini, nemi ve büyüme sürecini kontrol eder. 
Bu dikey çiflikler daha az su ve kaynak tüketimi ile 
daha fazla yiyecek sağlıyor. Merkezi olmayan tarım 
endüstrisi yani hem kentsel hem kırsal yerleşim 
yerlerinde dünyanın elverişsiz bölgelerinde tarımın 
varlığı yapılabiliyor. Daha taze sağlıklı ve yiyecek-
ler masaya ulaşıyor.
Sürücüsüz Traktörler: Sürücüsüz traktör sistem-
leri tarım endüstrisinde birçok öneme sahiptir. 
Otomatik ekim sistemleri ile tohumların verimli bir 
şekilde kullanılmasını sağlar. Yetiştiriciler için 
önemli ölçüde yatırım getirisi oluşturur. Traktörle-
rin sensörleri toprak koşulları hakkında bilgi topla-
yarak daha önce ekilmiş mahsullerin iyileştirilmiş 
bakımını sağlar ve hem hasattan önce hem de hasat-
tan sonra daha fazla veri toplar. Otonom traktörler, 
çiftliklerde çeşitli görevleri sürmek ve yönetmek 
için yardım ederek çalışanlar üzerindeki iş ve stresi 
azaltabilir. Ayrıca gelişmiş otonom traktörlerin 
üzerinde bulunan sensörler, zeminin nem seviyesi, 
dikim ve hasat işlemleri gibi alanlarda toplanan 
verilerle daha iyi bir tarım olanağı sağlayabilir. 

• Yapay Zekâ Sağlık Hizmetlerini Nasıl                  
Değiştirecek?
Yapay zekânın sağlık hizmetleri sektörüne yapabi-
leceği katkılar, sağlık hizmeti verilerinin işlenmesi 
geliştikçe, büyük veri kümelerinden yararlı bilgiler 
edinme potansiyeli artar. Tıpta bu teknoloji, daha 
erken tespit ve teşhis yoluyla iyileştirilmiş hasta 
bakımı, iyileştirilmiş iş akışı anlamına gelir, böyle-
ce tıbbi hataları azaltır, tıbbi maliyetleri düşürür. 
Sağlık hizmetlerinin yakında kullanılabilecek olan 
yapay zekâ uygulamalarının önde gelenleri şunlar-
dır;
Yapay zekâ destekli robotik cerrahi: Sağlık 
sektöründe tahmini olarak 40 milyar dolar değeri 
olan robotlar, ABD’de yapılan bir araştırmada, 
yapay zekâ destekli robot cerrahisi uygulamasının 
bulunduğu dokuz hastanede 379 ortopedi hastası 
üzerinde denenmiş ve araştırmaya göre, cerrahların 
geleneksel yöntemlerle yaptığı ameliyatlardaki 
komplikasyon oranının, yapay zekâ destekli robotlu 
ameliyatlara göre beş kat daha fazla olduğu belir-
lenmiştir.
Sanal bakım asistanı: Hastalarla etkileşimden 
hastaları en etkili bakım ortamına yönlendirmeye 
kadar sanal hemşirelik asistanları, sağlık sektörüne 
yılda 20 milyar dolar tasarruf sağlayabilir. Sanal 
hemşire uygulamaları, yapay zekâ teknolojileriyle 
birlikte daha ileri bir deneyim sunmaya başlamıştır. 
Örneğin ABD’de geliştirilen Care Angels adlı bir 
uygulama, yapay zekâsıyla hastaya sesli olarak 
sağlık önerileri verebilmektedir.
İdari iş akışı desteği: Makinelerin doktorlara, 

hemşirelere ve diğer sağlık çalışanlarına görevlerde 
yardımcı olup zamandan tasarruf etmesine olanak 
sağlayabilir. Bunun sağlık sektörü için 18 milyar 
dolarlık tasarrufla sonuçlanması bekleniyor. Geliş-
tirilen algoritmalar, sağlık merkezlerinin takibi güç 
olan maliyetlerini anlık olarak izlemekte, kişiye 
özel hassas tıp uygulamaları hakkında tavsiyeler 
verebilmekte ve böylece kurumların kalite imajını 
güçlendirmektedir.

• Yapay Zekâ Perakende Sektörünü Nasıl                    
Değiştirecek?
Yapay Zekâ, birkaç yıldır teknoloji dünyasındaki en 
sıcak ve en umut verici gelişme. Pazar firması 
Tractica'ya göre, küresel yapay zekâ gelirleri 
2016'da 643,7 milyon ABD dolarından 2025'te 36,8 
milyar ABD dolarını aşacak. Yapay zekâ teknoloji-
sinin perakendede uygulanabileceği yollardan 
bazıları;
Verilerin Kullanılması ve Düzenlenmesi: Yapay 
zekanın birincil kullanımlarından biri, işletmelerin 
her gün ürettiği ve işlediği büyük miktarda veriyi 
organize etmek ve anlamlandırmaktır. 
Mükemmel müşteri hizmeti sağlamak: Botlar, 
işletmelerin 7 gün 24 saat anında yanıt veren ve çok 
ucuz müşteri desteği sağlamasına olanak tanır
Daha iyi tahminler yapmak için yapay zekayı 
kullanmak: YapYapay zekâ, yalnızca veri topla-
mak ve veriyi analiz etmek için değil, şirketler 
tarafından topladıkları verilere göre hareket etmek 
için de kullanılıyor 
Akıllı Ürün Aramaları: Perakendede yapay zekâ, 
müşteriler için ürün keşfini de basitleştirebilir. 
Müşteriler artık gerçek dünyada beğendikleri bir 
ürünün fotoğrafını çekebilir ve ardından resmî web 
üzerinden satan bir perakendeciyi aramak için 
kullanabilir. Makine öğrenimi perakende yazılımı, 
çeşitli satıcılardan milyonlarca ürünü sınıflandırabi-
lir ve bunları saniyeler içinde müşteriler için 
kategorilere ayırabilir, bu da ürün arama ve karşı-
laştırmayı her zamankinden daha kolay hale getirir.
Etkili Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik: Dünya-
nın dört bir yanındaki perakendeciler, verimsiz 
envanter planlaması nedeniyle her yıl para kaybedi-
yor. Yapay zekâ destekli lojistik yönetimi, geçmiş 
satışları, konumu, satın alma eğilimlerini vb. 
İnceleyerek ürün taleplerini öngörebilir. Kısa süre 
önce, zorlu köşelere ulaşabilen ve gerçek zamanlı 
olarak mevcut envanterle merkezi bir veri tabanını 
otomatik olarak güncelleyen depo yönetimi için 
yapay zekâ destekli drone'lar geliştirdik. Gördüğü-
nüz gibi perakende tedarik zincirinin envanter, 
personel, dağıtım ve teslimat dahil tüm yönleri, 
yapay zekâ uygulanarak gerçek zamanlı olarak 
yönetilebilir.

•Yapay Zekâ Finans Endüstrisini Nasıl               
Değiştirecek?
Yapay zekânın çok geçmeden tüm finansal hizmet-
lerin merkezinde yer alacağına inanılıyor. 
Accenture Danışmanlık’ın 2020 yılında yayınladığı 
Bankacılık Teknoloji Vizyonu raporuna göre banka-
cıların %79’u yapay zekanın müşterilerle ilgili bilgi 
alma yollarını ve bu müşterilerle nasıl etkileşime 
gireceklerini çarpıcı ölçüde değiştireceğini konu-
sunda hemfikir.
Yapay zekâ teknolojileri yakında tüm bankalar ve 
finans kurumları için çok önemli bir yol alacaktır. 
Yapay zekanın finans endüstrisini geliştirdiği 
yollardan bazıları şunlardır; otomatik ticaret ve 
yatırım keşfi, ticaret stratejileri, robot-danışmanlar, 
ses tabanlı ticaret, müşteri davranış analizi, müşteri 
hizmetleri için sohbet robotları, kimlik doğrulama 
ve dolandırıcılık tespiti. Bu gelişimlerin yansımala-
rı, şirketlerin daha iyi müşteri hizmeti ve risk tespiti 
açısından önemlidir.

Daha İyi Müşteri Hizmetleri: Gelecekte müşteri-
lerle kurulacak çoğu etkileşim, otomatikleştirilmiş 
bot yazılım sistemleri aracılığıyla gerçekleştirile-
cek. Günümüzde geleneksel müşteri hizmetleri 
temsilcisinin yerini alacağı ön görülmektedir. 
Risk tespiti, yönetimi ve ölçümü; Yapay zekâ ve 
makine öğrenmesi ile birlikte robot danışmanlarla 
daha güvenilir yatırım hizmetleri verilmektedir. 
Risk analizi değerlendirme algoritmaları ile çalışan 
yapay zekâ yazılımlarının ürettiği çözümler mate-
matiksel hataları da ortadan kaldırıyor.

• Yapay Zekâ Seyahat Sektörünü Nasıl                    
Değiştirecek?
Seyahat sektörünün, küresel ekonomik katkı 
bakımından mevcut olan en büyük endüstrilerden 
bir tanesidir. Ayrıca tek başına doğrudan 2,75 
trilyon doların üstünde bir değer taşımaktadır. 
Yapay zekanın yakın gelecekte seyahat sektöründe 
etkileyeceği yollardan bazıları şunlardır;
Sohbet Robotları: Genel kullanım amacı kişisel-
leştirilmiş müşteri deneyimi sunma, hızlı bilgi 
sağlayarak müşteri isteklerine daha hızlı cevap 
verebilme, müşteri şikayetlerini çözüme kavuştur-
mak. Diğer sohbet robot türü olan kişisel asistanlar 
(ürün öneri motorları), İnsanların taleplerini tahmin 
etmek, büyük verileri analiz ederek örneğin sosyal 
medya verilerinden kişiye özel ürün/hizmetler 
sağlamak veya seyahat incelemeleri baz alınarak 
yeni seyahat ürünlerinin tespitini saplamak.  
Yüz Tanıma Sistemi ile Check-in Yapma: Bilgi-
sayarlı görsel tanıma sistemleri kullanılıyor ve 
örneğin insanların havaalanlarında, otellerde, 
organizasyonlarda zaman kazanmasını sağlıyor.
Robotik Araçlar: Yapay zekanın hizmet ve konak-
lama endüstrisinde faaliyet gösteren işlere yardımcı 

olduğu birçok örnek var örneğin Japonya’da 
Henn-na hotelde yapay zekâya sahip robot resepsi-
yonistler çalışmakta ve bu robotlar robotik kolları 
sayesinde misafirlerin valizlerini taşımakta.�Belçi-
ka’da Mariott otelinde 19 dil konuşabilen ‘Mario’ 
adlı robot misafirlere oda kartlarını vermekte, otelin 
hizmetleri ve gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik-
ler hakkında misafirlere bilgi vermektedir.

•Yapay Zekâ Eğitimi Nasıl Değiştirecek?
Yapay zekâ teknolojilerinin büyümesi eğitim dene-
yimlerini ve fırsatlarını üst seviyelere çıkarmaktadır 
bunlardan bazıları şu şekildedir;
Kişileştirilmiş öğrenme platformları, bireyselleşti-
rilmiş yapay zekalı eğitimler, kişileştirilmiş oyun-
lar, daha keyifli bir öğrenme deneyimi oluşturmak.  
Her öğrencinin önceden sahip olduğu bilgi ve 
yeteneklere göre kişiye özel eğitim sunabilecek. 
Yapay zekâ, not verme gibi eğitimdeki temel etkin-
likleri otomatikleştirebilir. Derslerin iyileştirilmesi 
gereken yerleri gösterebilir.
Eğitim Robotları: İlk robot öğretim görevlisi 
"Yuki", 2019'da Almanya'da tanıtıldı ve Marburg 
Philipps Üniversitesi'nde üniversite öğrencilerine 
ders vermeye başladı. Robot, dersler sırasında bir 
öğretim asistanı görevi görür. Öğrencilerin akade-
mik olarak nasıl gittiğini ve ne tür bir desteğe 
ihtiyaç duyduklarını anlayabilir. Ayrıca onlara test 
yaptırabilir.
Ayrıca gelecekte eğitim robotlarının özellikleri şu 
şekilde belirtiliyor; güvenli ve tarafsız bir öğrenme 
ortamı sağlamak. Tekrarlardan bıkmamak. Öğrenci-
lerin seviyelerine uygun sorular sormak. Öğrencile-
ri katılıma teşvik etmek. Öğretmenlere geri bildi-
rimde bulunmak.

• Yapay Zekâ Tarım Endüstrisini Nasıl                    
Değiştirecek?
Tarım, yapay zekanın kaynakların sürdürebilirliği 
ve yaşam kalitelerimiz üzerinde hatırı sayılır bir 
etki yapılabileceği başlıca alanlardan biridir. Tarım 
dünyanın en eski uygulamalarından olsa da yapay 
zekâ çiftçilik yapma biçimimizi sonsuza dek değiş-
tirecek yeni fırsatlar sağlayabilir. Bu teknolojiler-
den bazıları şöyledir:
Zirai Drone’lar: Bu insansız robotlar, toprak ve 
saha analizi, tohum ekimi, mahsul püskürtme ve 
nokta püskürtme, mahsul haritalama ve etüt, sulama 
izleme ve yönetimi, gerçek zamanlı hayvancılık 
izleme gibi alanlarda kullanılması nedeniyle önemli 
büyüme beklentilerine sahip olacağı tahmin 
edilmektedir. 
Yapay Zekâ ile Çalışan Dikey Çiftlikler: Dikey 
tarım, kapalı alanda kontrollü sıcaklıklar altında 
yenilenebilir plastik boru hatları ile birbirine 
bağlanmış küpler kullanılarak yapılır. Bu küpler ısı 
ve ışık kaynağı olarak led ışıklardan oluşur. Dikey 

Teknolojik gelişmelerin günümüzde en belirgin 
noktalarından birisi olan yapay zekâ, gelecekte kimi 
mesleklerin yerini alacak, kimilerini de dönüşüme 
uğratacaktır. Bu çalışma yapay zekânın gelecekte 
endüstrileri nasıl etkileyeceğine dikkat çekmekte, 
ulaşım endüstrisi, finans endüstrisi, eğitim sektörü, 
tarım endüstrileri, sağlık hizmetleri, perakende 
sektörü ve eğlence dünyasının yapay zekâ ile 
yaşanan gelişmeleri incelemekte ve bu gelişmeler 
hakkında örneklerden bazılarını kapsamaktadır.

Anahtar kelimeler: Yapay zekâ, endüstriler, 
otonom, robotlar

GİRİŞ
Teknolojinin ilerlemesi ile “dijital çağ” dönemine 
girmiş bulunmaktayız. Dijital dönüşüm, dijitalleşen 
endüstriler tüm sektörleri etkileyecek olan bir 
değişim, bir devrim söz konusudur.
Makine zekâsı olarak da adlandırılan yapay zekâ, 
geniş anlamda insan ya da diğer canlıların zekâsı 
yerine çeşitli faaliyetlerde zeki davranışlarda 
bulanan makineleri anlatmak için kullanılmaktadır. 
Yapay zekâ, birçok sektörde öncelikle performansı, 
hassasiyeti, zaman verimliliğini artırmak ve 
maliyeti düşürmek için hızla benimsenen bir tekno-
lojidir. Yapay zeka, günümüzde mevcut olan birçok 
endüstriyi değiştirecektir. Yapay zekanın getirdiği 
değişimleri anlayıp, bu değişimlere en mükemmel 
şekilde hazırlanan şirketlerin endüstrilerdeki en 
başarılı şirketler olduğu, buna karşın değişimleri 
görmezden gelen şirketlerin ayak uydurmakta 
zorlanacakları bir döneme girilmiştir. 

• Yapay Zekâ Ulaşımı Nasıl Değiştirecek?
Yapay zekâ teknolojileri ulaşım sektörünü çok 
yakında değiştirecek. Günümüzde üzerinde çalışı-
lan yeni ulaşım ürünleri insanların güvenli ve çok 
hızlı bir şekilde seyahat edilmesi planlanıyor. Gele-
cekte kullanılması planlanan bazı yapay zekâ 
teknolojisi ürünlerinden birkaç örnek;

Sürücüsüz Otomobiller: Günümüzdeki bütün 
büyük otomobil firmaları ve teknoloji devleri 
otonom araçların geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar 
ve testler yapmaktadır. Bu şirketler ve yürütülen 
projelerden birkaçı şöyledir;
Tesla: Tesla şu an otonom otomobiller teknolojisi-
nin en ön safhalarında yer alıyor. Tesla’nın CEO’su 
ve ortağı Elon Musk, 2020 yılında yapılan Yapay 
Zekâ Konferansına (WAIC) görüntülü mesajla 
katıldı, Tesla’daki son çalışmalarından bahsetti. 
Şirketin 5. seviye otonom (özerk) araçların üretimi-
ne çok yakın olduğunun belirten Elon, “bu seviye-
nin tam bir özerklik olacağından eminim tam bir 
işlevselliğe sahip olacak ve sanırım çok hızlı 
gerçekleşecek” dedi.  

Waymo (Google): Diğer bir otonom sürüş teknolo-
jileri şirketi olan Waymo, 2009 yılından beri 
otonom araç teknolojileri üzerine çalışıyor. Başlan-
gıçta Google sürücüsüz otomobil projesi olarak 
adlandırıldı. Aralık 2016’da Google ana şirketi 
Alphabet’in yan şirketi olarak Waymo kuruldu. 
Bugün, şirket Phoenix bölgesinde yaklaşık 100 mil 
karede, Waymo One programı ile sürücüsüz insanlı 
yolculuklar gerçekleştiriyor. 
Pilotsuz uçak: günümüzde yapay zekâ ile çalışan 
uçuş teknolojilerinden faydalanılan sayısız proje 
mevcut bunlardan bazıları;

Cezeri: Proje Baykar Savunma tarafından geliştiri-
liyor. Türkiye’nin ilk uçan arabası ünvanına sahip 
olan Cezeri, bünyesinde bulundurduğu yapay zekâ 
sistemleri ile ön plana çıkmaktadır.  Daha çok sağlık 
sektörü ve askeri alanda lojistik destek faaliyetleri-
ne yardımcı olmak için geliştiriliyor. Bunun yanı 
sıra Cezeri, yolcu ve kargo taşımacılığında aktif rol 
alabilecek şekilde tasarlanmaktadır. Elektrikli bir 
hava taşımacılığı (KHT) aracı konseptine sahiptir. 
Aktif olarak test uçuşlarına devam etmektedir. 
CityAirbus: EADS (Airbus Grup) tarafından geliş-
tirilen uzaktan kumandalı elektrikli dikey kalkış ve 
iniş (Evtol) uçuşunu ilerletmeye odaklanan, tama-
men elektrikli, dört koltuklu bir hava aracıdır. Pil 
kapasitesi 110 kWh ve tahmini en yüksek hızı saatte 
120 kilometre. 15 dakikaya kadar otonom uçabile-
cek. Airbus, CityAirbus'ın bir alt ölçekli modelinin, 
tam ölçekli prototipin aerodinamik konfigürasyo-
nunu kanıtlayan 100'den fazla test uçuşu gerçekleş-
tirdiğini ve test uçuşlarına devam ettiğini açıkladı.
Joby Aviation: Joby Aviation, Aralık 2020’de Uber 
Elevate’yi satın aldı. 2023 gibi erken bir tarihte 
hızlı, sessiz ve uygun fiyatlı bir hava taksi hizmeti 
olarak kullanmayı planladığı, tamamen elektrikli 
bir dikey kalkış ve iniş uçağı geliştiren California 
merkezli bir havacılık şirketidir. Dört yolcu ve bir 
yolcu taşıyabilen sıfır emisyonlu uçak. Pilot, tek 
şarjla 150 mile kadar uçabilir ve saatte 200 mil hızla 
seyir yapabilir. Kentsel tıkanıklığı azaltmaya ve 
sürdürülebilir ulaşım yöntemlerine geçişi hızlandır-
maya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 2009 
yılında kurulan Joby, 820 milyon dolar yatırım 
topladı ve 500'den fazla kişiyi istihdam ediyor. 
Joby'nin California, Santa Cruz, San Carlos ve 
Marina'da, Washington D.C. ve Münih, Almanya'da 
ofisleri bulunmaktadır.

Gelecekte ulaşım alanında yapay zekâ sayesinde 
arabalar, trenler, uçaklar, gemiler ve daha doğrusu 
hareket eden her şeyin elektrikli ve otonom olacağı-
nı gösteriyor.
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• Yapay Zekâ Eğlence Dünyasını Nasıl                
Değiştirecek?
Yapay zekâ teknolojileri, birçok endüstride olduğu 
gibi yakında eğlence sektöründe de büyük bir yol 
oynayacak, veri toplama, pazar araştırması, hatta 
içerik üretme gibi işleri devralacak. Yapay zekanın 
eğlence sektöründe uygulama biçimine yönelik 
birkaç örnek;

Kurgusu yapay zekâ tarafından yapılan 
fragmanlar: IBM Watson, yapay zekâ kullanarak 
Morgan adlı bir korku filmi fragmanı yaptı. Araştır-
ma ekibi, fragman için muhteşem anların bir listesi-
ni çıkarmak için yapay zekâ sistemini daha sonra 
görsel ve işitsel efektler temelinde analiz edilen 100 
korku filminden sahneler üzerinde eğitti. Bu, 24 
saat içinde oluşturulan 6 dakikalık bir fragman 
oldu.
Kişiselleştirilmiş Kullanıcı Deneyimi: Kullanıcı-
nın tercihlerini ve potansiyel seçimlerini tahmin 
etmek, iş modellerinin hayati bir parçasıdır. Bunla-
rın tümü, kullanıcıların tercihlerini ve tercihlerini 
belirlemeye yardımcı olan ve buna göre içerik 
önerileri gösteren Makine Öğreniminin derin 
öğrenme algoritması sayesinde yapılmaktadır.
Sanal gerçeklik (VR) ve Artırılmış gerçeklik 
(AR)'nin Daha Kapsamlı Kullanımı: yapay zeka-
nın eğlencedeki uygulamalarına ek olarak, AR / VR 
uygulama geliştirmenin bu alanı daha çekici ve 
sürükleyici hale getireceğini belirtmekte fayda var, 
çünkü zaten reklamcılıkta artırılmış gerçeklik kulla-
nımını deneyimlemekteyiz. Daha gelişmiş ve 
zenginleştirilmiş deneyimler yaşamanıza izin 
verecek olayların 360 ° görünümünü elde edebile-
ceğiz. Yapay zekâ, gerçek ve canlı olayın hissini 
anlamamıza yardımcı olacaktır.

tarımın her biriminin beyni olarak görev yapan bu 
küplere bir mikro bilgisayar da eklenmiştir. Su 
seviyesini, nemi ve büyüme sürecini kontrol eder. 
Bu dikey çiflikler daha az su ve kaynak tüketimi ile 
daha fazla yiyecek sağlıyor. Merkezi olmayan tarım 
endüstrisi yani hem kentsel hem kırsal yerleşim 
yerlerinde dünyanın elverişsiz bölgelerinde tarımın 
varlığı yapılabiliyor. Daha taze sağlıklı ve yiyecek-
ler masaya ulaşıyor.
Sürücüsüz Traktörler: Sürücüsüz traktör sistem-
leri tarım endüstrisinde birçok öneme sahiptir. 
Otomatik ekim sistemleri ile tohumların verimli bir 
şekilde kullanılmasını sağlar. Yetiştiriciler için 
önemli ölçüde yatırım getirisi oluşturur. Traktörle-
rin sensörleri toprak koşulları hakkında bilgi topla-
yarak daha önce ekilmiş mahsullerin iyileştirilmiş 
bakımını sağlar ve hem hasattan önce hem de hasat-
tan sonra daha fazla veri toplar. Otonom traktörler, 
çiftliklerde çeşitli görevleri sürmek ve yönetmek 
için yardım ederek çalışanlar üzerindeki iş ve stresi 
azaltabilir. Ayrıca gelişmiş otonom traktörlerin 
üzerinde bulunan sensörler, zeminin nem seviyesi, 
dikim ve hasat işlemleri gibi alanlarda toplanan 
verilerle daha iyi bir tarım olanağı sağlayabilir. 

• Yapay Zekâ Sağlık Hizmetlerini Nasıl                  
Değiştirecek?
Yapay zekânın sağlık hizmetleri sektörüne yapabi-
leceği katkılar, sağlık hizmeti verilerinin işlenmesi 
geliştikçe, büyük veri kümelerinden yararlı bilgiler 
edinme potansiyeli artar. Tıpta bu teknoloji, daha 
erken tespit ve teşhis yoluyla iyileştirilmiş hasta 
bakımı, iyileştirilmiş iş akışı anlamına gelir, böyle-
ce tıbbi hataları azaltır, tıbbi maliyetleri düşürür. 
Sağlık hizmetlerinin yakında kullanılabilecek olan 
yapay zekâ uygulamalarının önde gelenleri şunlar-
dır;
Yapay zekâ destekli robotik cerrahi: Sağlık 
sektöründe tahmini olarak 40 milyar dolar değeri 
olan robotlar, ABD’de yapılan bir araştırmada, 
yapay zekâ destekli robot cerrahisi uygulamasının 
bulunduğu dokuz hastanede 379 ortopedi hastası 
üzerinde denenmiş ve araştırmaya göre, cerrahların 
geleneksel yöntemlerle yaptığı ameliyatlardaki 
komplikasyon oranının, yapay zekâ destekli robotlu 
ameliyatlara göre beş kat daha fazla olduğu belir-
lenmiştir.
Sanal bakım asistanı: Hastalarla etkileşimden 
hastaları en etkili bakım ortamına yönlendirmeye 
kadar sanal hemşirelik asistanları, sağlık sektörüne 
yılda 20 milyar dolar tasarruf sağlayabilir. Sanal 
hemşire uygulamaları, yapay zekâ teknolojileriyle 
birlikte daha ileri bir deneyim sunmaya başlamıştır. 
Örneğin ABD’de geliştirilen Care Angels adlı bir 
uygulama, yapay zekâsıyla hastaya sesli olarak 
sağlık önerileri verebilmektedir.
İdari iş akışı desteği: Makinelerin doktorlara, 

hemşirelere ve diğer sağlık çalışanlarına görevlerde 
yardımcı olup zamandan tasarruf etmesine olanak 
sağlayabilir. Bunun sağlık sektörü için 18 milyar 
dolarlık tasarrufla sonuçlanması bekleniyor. Geliş-
tirilen algoritmalar, sağlık merkezlerinin takibi güç 
olan maliyetlerini anlık olarak izlemekte, kişiye 
özel hassas tıp uygulamaları hakkında tavsiyeler 
verebilmekte ve böylece kurumların kalite imajını 
güçlendirmektedir.

• Yapay Zekâ Perakende Sektörünü Nasıl                    
Değiştirecek?
Yapay Zekâ, birkaç yıldır teknoloji dünyasındaki en 
sıcak ve en umut verici gelişme. Pazar firması 
Tractica'ya göre, küresel yapay zekâ gelirleri 
2016'da 643,7 milyon ABD dolarından 2025'te 36,8 
milyar ABD dolarını aşacak. Yapay zekâ teknoloji-
sinin perakendede uygulanabileceği yollardan 
bazıları;
Verilerin Kullanılması ve Düzenlenmesi: Yapay 
zekanın birincil kullanımlarından biri, işletmelerin 
her gün ürettiği ve işlediği büyük miktarda veriyi 
organize etmek ve anlamlandırmaktır. 
Mükemmel müşteri hizmeti sağlamak: Botlar, 
işletmelerin 7 gün 24 saat anında yanıt veren ve çok 
ucuz müşteri desteği sağlamasına olanak tanır
Daha iyi tahminler yapmak için yapay zekayı 
kullanmak: YapYapay zekâ, yalnızca veri topla-
mak ve veriyi analiz etmek için değil, şirketler 
tarafından topladıkları verilere göre hareket etmek 
için de kullanılıyor 
Akıllı Ürün Aramaları: Perakendede yapay zekâ, 
müşteriler için ürün keşfini de basitleştirebilir. 
Müşteriler artık gerçek dünyada beğendikleri bir 
ürünün fotoğrafını çekebilir ve ardından resmî web 
üzerinden satan bir perakendeciyi aramak için 
kullanabilir. Makine öğrenimi perakende yazılımı, 
çeşitli satıcılardan milyonlarca ürünü sınıflandırabi-
lir ve bunları saniyeler içinde müşteriler için 
kategorilere ayırabilir, bu da ürün arama ve karşı-
laştırmayı her zamankinden daha kolay hale getirir.
Etkili Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik: Dünya-
nın dört bir yanındaki perakendeciler, verimsiz 
envanter planlaması nedeniyle her yıl para kaybedi-
yor. Yapay zekâ destekli lojistik yönetimi, geçmiş 
satışları, konumu, satın alma eğilimlerini vb. 
İnceleyerek ürün taleplerini öngörebilir. Kısa süre 
önce, zorlu köşelere ulaşabilen ve gerçek zamanlı 
olarak mevcut envanterle merkezi bir veri tabanını 
otomatik olarak güncelleyen depo yönetimi için 
yapay zekâ destekli drone'lar geliştirdik. Gördüğü-
nüz gibi perakende tedarik zincirinin envanter, 
personel, dağıtım ve teslimat dahil tüm yönleri, 
yapay zekâ uygulanarak gerçek zamanlı olarak 
yönetilebilir.

•Yapay Zekâ Finans Endüstrisini Nasıl               
Değiştirecek?
Yapay zekânın çok geçmeden tüm finansal hizmet-
lerin merkezinde yer alacağına inanılıyor. 
Accenture Danışmanlık’ın 2020 yılında yayınladığı 
Bankacılık Teknoloji Vizyonu raporuna göre banka-
cıların %79’u yapay zekanın müşterilerle ilgili bilgi 
alma yollarını ve bu müşterilerle nasıl etkileşime 
gireceklerini çarpıcı ölçüde değiştireceğini konu-
sunda hemfikir.
Yapay zekâ teknolojileri yakında tüm bankalar ve 
finans kurumları için çok önemli bir yol alacaktır. 
Yapay zekanın finans endüstrisini geliştirdiği 
yollardan bazıları şunlardır; otomatik ticaret ve 
yatırım keşfi, ticaret stratejileri, robot-danışmanlar, 
ses tabanlı ticaret, müşteri davranış analizi, müşteri 
hizmetleri için sohbet robotları, kimlik doğrulama 
ve dolandırıcılık tespiti. Bu gelişimlerin yansımala-
rı, şirketlerin daha iyi müşteri hizmeti ve risk tespiti 
açısından önemlidir.

Daha İyi Müşteri Hizmetleri: Gelecekte müşteri-
lerle kurulacak çoğu etkileşim, otomatikleştirilmiş 
bot yazılım sistemleri aracılığıyla gerçekleştirile-
cek. Günümüzde geleneksel müşteri hizmetleri 
temsilcisinin yerini alacağı ön görülmektedir. 
Risk tespiti, yönetimi ve ölçümü; Yapay zekâ ve 
makine öğrenmesi ile birlikte robot danışmanlarla 
daha güvenilir yatırım hizmetleri verilmektedir. 
Risk analizi değerlendirme algoritmaları ile çalışan 
yapay zekâ yazılımlarının ürettiği çözümler mate-
matiksel hataları da ortadan kaldırıyor.

• Yapay Zekâ Seyahat Sektörünü Nasıl                    
Değiştirecek?
Seyahat sektörünün, küresel ekonomik katkı 
bakımından mevcut olan en büyük endüstrilerden 
bir tanesidir. Ayrıca tek başına doğrudan 2,75 
trilyon doların üstünde bir değer taşımaktadır. 
Yapay zekanın yakın gelecekte seyahat sektöründe 
etkileyeceği yollardan bazıları şunlardır;
Sohbet Robotları: Genel kullanım amacı kişisel-
leştirilmiş müşteri deneyimi sunma, hızlı bilgi 
sağlayarak müşteri isteklerine daha hızlı cevap 
verebilme, müşteri şikayetlerini çözüme kavuştur-
mak. Diğer sohbet robot türü olan kişisel asistanlar 
(ürün öneri motorları), İnsanların taleplerini tahmin 
etmek, büyük verileri analiz ederek örneğin sosyal 
medya verilerinden kişiye özel ürün/hizmetler 
sağlamak veya seyahat incelemeleri baz alınarak 
yeni seyahat ürünlerinin tespitini saplamak.  
Yüz Tanıma Sistemi ile Check-in Yapma: Bilgi-
sayarlı görsel tanıma sistemleri kullanılıyor ve 
örneğin insanların havaalanlarında, otellerde, 
organizasyonlarda zaman kazanmasını sağlıyor.
Robotik Araçlar: Yapay zekanın hizmet ve konak-
lama endüstrisinde faaliyet gösteren işlere yardımcı 

olduğu birçok örnek var örneğin Japonya’da 
Henn-na hotelde yapay zekâya sahip robot resepsi-
yonistler çalışmakta ve bu robotlar robotik kolları 
sayesinde misafirlerin valizlerini taşımakta.�Belçi-
ka’da Mariott otelinde 19 dil konuşabilen ‘Mario’ 
adlı robot misafirlere oda kartlarını vermekte, otelin 
hizmetleri ve gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik-
ler hakkında misafirlere bilgi vermektedir.

•Yapay Zekâ Eğitimi Nasıl Değiştirecek?
Yapay zekâ teknolojilerinin büyümesi eğitim dene-
yimlerini ve fırsatlarını üst seviyelere çıkarmaktadır 
bunlardan bazıları şu şekildedir;
Kişileştirilmiş öğrenme platformları, bireyselleşti-
rilmiş yapay zekalı eğitimler, kişileştirilmiş oyun-
lar, daha keyifli bir öğrenme deneyimi oluşturmak.  
Her öğrencinin önceden sahip olduğu bilgi ve 
yeteneklere göre kişiye özel eğitim sunabilecek. 
Yapay zekâ, not verme gibi eğitimdeki temel etkin-
likleri otomatikleştirebilir. Derslerin iyileştirilmesi 
gereken yerleri gösterebilir.
Eğitim Robotları: İlk robot öğretim görevlisi 
"Yuki", 2019'da Almanya'da tanıtıldı ve Marburg 
Philipps Üniversitesi'nde üniversite öğrencilerine 
ders vermeye başladı. Robot, dersler sırasında bir 
öğretim asistanı görevi görür. Öğrencilerin akade-
mik olarak nasıl gittiğini ve ne tür bir desteğe 
ihtiyaç duyduklarını anlayabilir. Ayrıca onlara test 
yaptırabilir.
Ayrıca gelecekte eğitim robotlarının özellikleri şu 
şekilde belirtiliyor; güvenli ve tarafsız bir öğrenme 
ortamı sağlamak. Tekrarlardan bıkmamak. Öğrenci-
lerin seviyelerine uygun sorular sormak. Öğrencile-
ri katılıma teşvik etmek. Öğretmenlere geri bildi-
rimde bulunmak.

• Yapay Zekâ Tarım Endüstrisini Nasıl                    
Değiştirecek?
Tarım, yapay zekanın kaynakların sürdürebilirliği 
ve yaşam kalitelerimiz üzerinde hatırı sayılır bir 
etki yapılabileceği başlıca alanlardan biridir. Tarım 
dünyanın en eski uygulamalarından olsa da yapay 
zekâ çiftçilik yapma biçimimizi sonsuza dek değiş-
tirecek yeni fırsatlar sağlayabilir. Bu teknolojiler-
den bazıları şöyledir:
Zirai Drone’lar: Bu insansız robotlar, toprak ve 
saha analizi, tohum ekimi, mahsul püskürtme ve 
nokta püskürtme, mahsul haritalama ve etüt, sulama 
izleme ve yönetimi, gerçek zamanlı hayvancılık 
izleme gibi alanlarda kullanılması nedeniyle önemli 
büyüme beklentilerine sahip olacağı tahmin 
edilmektedir. 
Yapay Zekâ ile Çalışan Dikey Çiftlikler: Dikey 
tarım, kapalı alanda kontrollü sıcaklıklar altında 
yenilenebilir plastik boru hatları ile birbirine 
bağlanmış küpler kullanılarak yapılır. Bu küpler ısı 
ve ışık kaynağı olarak led ışıklardan oluşur. Dikey 
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Teknolojik gelişmelerin günümüzde en belirgin 
noktalarından birisi olan yapay zekâ, gelecekte kimi 
mesleklerin yerini alacak, kimilerini de dönüşüme 
uğratacaktır. Bu çalışma yapay zekânın gelecekte 
endüstrileri nasıl etkileyeceğine dikkat çekmekte, 
ulaşım endüstrisi, finans endüstrisi, eğitim sektörü, 
tarım endüstrileri, sağlık hizmetleri, perakende 
sektörü ve eğlence dünyasının yapay zekâ ile 
yaşanan gelişmeleri incelemekte ve bu gelişmeler 
hakkında örneklerden bazılarını kapsamaktadır.

Anahtar kelimeler: Yapay zekâ, endüstriler, 
otonom, robotlar

GİRİŞ
Teknolojinin ilerlemesi ile “dijital çağ” dönemine 
girmiş bulunmaktayız. Dijital dönüşüm, dijitalleşen 
endüstriler tüm sektörleri etkileyecek olan bir 
değişim, bir devrim söz konusudur.
Makine zekâsı olarak da adlandırılan yapay zekâ, 
geniş anlamda insan ya da diğer canlıların zekâsı 
yerine çeşitli faaliyetlerde zeki davranışlarda 
bulanan makineleri anlatmak için kullanılmaktadır. 
Yapay zekâ, birçok sektörde öncelikle performansı, 
hassasiyeti, zaman verimliliğini artırmak ve 
maliyeti düşürmek için hızla benimsenen bir tekno-
lojidir. Yapay zeka, günümüzde mevcut olan birçok 
endüstriyi değiştirecektir. Yapay zekanın getirdiği 
değişimleri anlayıp, bu değişimlere en mükemmel 
şekilde hazırlanan şirketlerin endüstrilerdeki en 
başarılı şirketler olduğu, buna karşın değişimleri 
görmezden gelen şirketlerin ayak uydurmakta 
zorlanacakları bir döneme girilmiştir. 

• Yapay Zekâ Ulaşımı Nasıl Değiştirecek?
Yapay zekâ teknolojileri ulaşım sektörünü çok 
yakında değiştirecek. Günümüzde üzerinde çalışı-
lan yeni ulaşım ürünleri insanların güvenli ve çok 
hızlı bir şekilde seyahat edilmesi planlanıyor. Gele-
cekte kullanılması planlanan bazı yapay zekâ 
teknolojisi ürünlerinden birkaç örnek;

Sürücüsüz Otomobiller: Günümüzdeki bütün 
büyük otomobil firmaları ve teknoloji devleri 
otonom araçların geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar 
ve testler yapmaktadır. Bu şirketler ve yürütülen 
projelerden birkaçı şöyledir;
Tesla: Tesla şu an otonom otomobiller teknolojisi-
nin en ön safhalarında yer alıyor. Tesla’nın CEO’su 
ve ortağı Elon Musk, 2020 yılında yapılan Yapay 
Zekâ Konferansına (WAIC) görüntülü mesajla 
katıldı, Tesla’daki son çalışmalarından bahsetti. 
Şirketin 5. seviye otonom (özerk) araçların üretimi-
ne çok yakın olduğunun belirten Elon, “bu seviye-
nin tam bir özerklik olacağından eminim tam bir 
işlevselliğe sahip olacak ve sanırım çok hızlı 
gerçekleşecek” dedi.  

Waymo (Google): Diğer bir otonom sürüş teknolo-
jileri şirketi olan Waymo, 2009 yılından beri 
otonom araç teknolojileri üzerine çalışıyor. Başlan-
gıçta Google sürücüsüz otomobil projesi olarak 
adlandırıldı. Aralık 2016’da Google ana şirketi 
Alphabet’in yan şirketi olarak Waymo kuruldu. 
Bugün, şirket Phoenix bölgesinde yaklaşık 100 mil 
karede, Waymo One programı ile sürücüsüz insanlı 
yolculuklar gerçekleştiriyor. 
Pilotsuz uçak: günümüzde yapay zekâ ile çalışan 
uçuş teknolojilerinden faydalanılan sayısız proje 
mevcut bunlardan bazıları;

Cezeri: Proje Baykar Savunma tarafından geliştiri-
liyor. Türkiye’nin ilk uçan arabası ünvanına sahip 
olan Cezeri, bünyesinde bulundurduğu yapay zekâ 
sistemleri ile ön plana çıkmaktadır.  Daha çok sağlık 
sektörü ve askeri alanda lojistik destek faaliyetleri-
ne yardımcı olmak için geliştiriliyor. Bunun yanı 
sıra Cezeri, yolcu ve kargo taşımacılığında aktif rol 
alabilecek şekilde tasarlanmaktadır. Elektrikli bir 
hava taşımacılığı (KHT) aracı konseptine sahiptir. 
Aktif olarak test uçuşlarına devam etmektedir. 
CityAirbus: EADS (Airbus Grup) tarafından geliş-
tirilen uzaktan kumandalı elektrikli dikey kalkış ve 
iniş (Evtol) uçuşunu ilerletmeye odaklanan, tama-
men elektrikli, dört koltuklu bir hava aracıdır. Pil 
kapasitesi 110 kWh ve tahmini en yüksek hızı saatte 
120 kilometre. 15 dakikaya kadar otonom uçabile-
cek. Airbus, CityAirbus'ın bir alt ölçekli modelinin, 
tam ölçekli prototipin aerodinamik konfigürasyo-
nunu kanıtlayan 100'den fazla test uçuşu gerçekleş-
tirdiğini ve test uçuşlarına devam ettiğini açıkladı.
Joby Aviation: Joby Aviation, Aralık 2020’de Uber 
Elevate’yi satın aldı. 2023 gibi erken bir tarihte 
hızlı, sessiz ve uygun fiyatlı bir hava taksi hizmeti 
olarak kullanmayı planladığı, tamamen elektrikli 
bir dikey kalkış ve iniş uçağı geliştiren California 
merkezli bir havacılık şirketidir. Dört yolcu ve bir 
yolcu taşıyabilen sıfır emisyonlu uçak. Pilot, tek 
şarjla 150 mile kadar uçabilir ve saatte 200 mil hızla 
seyir yapabilir. Kentsel tıkanıklığı azaltmaya ve 
sürdürülebilir ulaşım yöntemlerine geçişi hızlandır-
maya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 2009 
yılında kurulan Joby, 820 milyon dolar yatırım 
topladı ve 500'den fazla kişiyi istihdam ediyor. 
Joby'nin California, Santa Cruz, San Carlos ve 
Marina'da, Washington D.C. ve Münih, Almanya'da 
ofisleri bulunmaktadır.

Gelecekte ulaşım alanında yapay zekâ sayesinde 
arabalar, trenler, uçaklar, gemiler ve daha doğrusu 
hareket eden her şeyin elektrikli ve otonom olacağı-
nı gösteriyor.



• Yapay Zekâ Eğlence Dünyasını Nasıl                
Değiştirecek?
Yapay zekâ teknolojileri, birçok endüstride olduğu 
gibi yakında eğlence sektöründe de büyük bir yol 
oynayacak, veri toplama, pazar araştırması, hatta 
içerik üretme gibi işleri devralacak. Yapay zekanın 
eğlence sektöründe uygulama biçimine yönelik 
birkaç örnek;

Kurgusu yapay zekâ tarafından yapılan 
fragmanlar: IBM Watson, yapay zekâ kullanarak 
Morgan adlı bir korku filmi fragmanı yaptı. Araştır-
ma ekibi, fragman için muhteşem anların bir listesi-
ni çıkarmak için yapay zekâ sistemini daha sonra 
görsel ve işitsel efektler temelinde analiz edilen 100 
korku filminden sahneler üzerinde eğitti. Bu, 24 
saat içinde oluşturulan 6 dakikalık bir fragman 
oldu.
Kişiselleştirilmiş Kullanıcı Deneyimi: Kullanıcı-
nın tercihlerini ve potansiyel seçimlerini tahmin 
etmek, iş modellerinin hayati bir parçasıdır. Bunla-
rın tümü, kullanıcıların tercihlerini ve tercihlerini 
belirlemeye yardımcı olan ve buna göre içerik 
önerileri gösteren Makine Öğreniminin derin 
öğrenme algoritması sayesinde yapılmaktadır.
Sanal gerçeklik (VR) ve Artırılmış gerçeklik 
(AR)'nin Daha Kapsamlı Kullanımı: yapay zeka-
nın eğlencedeki uygulamalarına ek olarak, AR / VR 
uygulama geliştirmenin bu alanı daha çekici ve 
sürükleyici hale getireceğini belirtmekte fayda var, 
çünkü zaten reklamcılıkta artırılmış gerçeklik kulla-
nımını deneyimlemekteyiz. Daha gelişmiş ve 
zenginleştirilmiş deneyimler yaşamanıza izin 
verecek olayların 360 ° görünümünü elde edebile-
ceğiz. Yapay zekâ, gerçek ve canlı olayın hissini 
anlamamıza yardımcı olacaktır.

tarımın her biriminin beyni olarak görev yapan bu 
küplere bir mikro bilgisayar da eklenmiştir. Su 
seviyesini, nemi ve büyüme sürecini kontrol eder. 
Bu dikey çiflikler daha az su ve kaynak tüketimi ile 
daha fazla yiyecek sağlıyor. Merkezi olmayan tarım 
endüstrisi yani hem kentsel hem kırsal yerleşim 
yerlerinde dünyanın elverişsiz bölgelerinde tarımın 
varlığı yapılabiliyor. Daha taze sağlıklı ve yiyecek-
ler masaya ulaşıyor.
Sürücüsüz Traktörler: Sürücüsüz traktör sistem-
leri tarım endüstrisinde birçok öneme sahiptir. 
Otomatik ekim sistemleri ile tohumların verimli bir 
şekilde kullanılmasını sağlar. Yetiştiriciler için 
önemli ölçüde yatırım getirisi oluşturur. Traktörle-
rin sensörleri toprak koşulları hakkında bilgi topla-
yarak daha önce ekilmiş mahsullerin iyileştirilmiş 
bakımını sağlar ve hem hasattan önce hem de hasat-
tan sonra daha fazla veri toplar. Otonom traktörler, 
çiftliklerde çeşitli görevleri sürmek ve yönetmek 
için yardım ederek çalışanlar üzerindeki iş ve stresi 
azaltabilir. Ayrıca gelişmiş otonom traktörlerin 
üzerinde bulunan sensörler, zeminin nem seviyesi, 
dikim ve hasat işlemleri gibi alanlarda toplanan 
verilerle daha iyi bir tarım olanağı sağlayabilir. 

• Yapay Zekâ Sağlık Hizmetlerini Nasıl                  
Değiştirecek?
Yapay zekânın sağlık hizmetleri sektörüne yapabi-
leceği katkılar, sağlık hizmeti verilerinin işlenmesi 
geliştikçe, büyük veri kümelerinden yararlı bilgiler 
edinme potansiyeli artar. Tıpta bu teknoloji, daha 
erken tespit ve teşhis yoluyla iyileştirilmiş hasta 
bakımı, iyileştirilmiş iş akışı anlamına gelir, böyle-
ce tıbbi hataları azaltır, tıbbi maliyetleri düşürür. 
Sağlık hizmetlerinin yakında kullanılabilecek olan 
yapay zekâ uygulamalarının önde gelenleri şunlar-
dır;
Yapay zekâ destekli robotik cerrahi: Sağlık 
sektöründe tahmini olarak 40 milyar dolar değeri 
olan robotlar, ABD’de yapılan bir araştırmada, 
yapay zekâ destekli robot cerrahisi uygulamasının 
bulunduğu dokuz hastanede 379 ortopedi hastası 
üzerinde denenmiş ve araştırmaya göre, cerrahların 
geleneksel yöntemlerle yaptığı ameliyatlardaki 
komplikasyon oranının, yapay zekâ destekli robotlu 
ameliyatlara göre beş kat daha fazla olduğu belir-
lenmiştir.
Sanal bakım asistanı: Hastalarla etkileşimden 
hastaları en etkili bakım ortamına yönlendirmeye 
kadar sanal hemşirelik asistanları, sağlık sektörüne 
yılda 20 milyar dolar tasarruf sağlayabilir. Sanal 
hemşire uygulamaları, yapay zekâ teknolojileriyle 
birlikte daha ileri bir deneyim sunmaya başlamıştır. 
Örneğin ABD’de geliştirilen Care Angels adlı bir 
uygulama, yapay zekâsıyla hastaya sesli olarak 
sağlık önerileri verebilmektedir.
İdari iş akışı desteği: Makinelerin doktorlara, 

hemşirelere ve diğer sağlık çalışanlarına görevlerde 
yardımcı olup zamandan tasarruf etmesine olanak 
sağlayabilir. Bunun sağlık sektörü için 18 milyar 
dolarlık tasarrufla sonuçlanması bekleniyor. Geliş-
tirilen algoritmalar, sağlık merkezlerinin takibi güç 
olan maliyetlerini anlık olarak izlemekte, kişiye 
özel hassas tıp uygulamaları hakkında tavsiyeler 
verebilmekte ve böylece kurumların kalite imajını 
güçlendirmektedir.

• Yapay Zekâ Perakende Sektörünü Nasıl                    
Değiştirecek?
Yapay Zekâ, birkaç yıldır teknoloji dünyasındaki en 
sıcak ve en umut verici gelişme. Pazar firması 
Tractica'ya göre, küresel yapay zekâ gelirleri 
2016'da 643,7 milyon ABD dolarından 2025'te 36,8 
milyar ABD dolarını aşacak. Yapay zekâ teknoloji-
sinin perakendede uygulanabileceği yollardan 
bazıları;
Verilerin Kullanılması ve Düzenlenmesi: Yapay 
zekanın birincil kullanımlarından biri, işletmelerin 
her gün ürettiği ve işlediği büyük miktarda veriyi 
organize etmek ve anlamlandırmaktır. 
Mükemmel müşteri hizmeti sağlamak: Botlar, 
işletmelerin 7 gün 24 saat anında yanıt veren ve çok 
ucuz müşteri desteği sağlamasına olanak tanır
Daha iyi tahminler yapmak için yapay zekayı 
kullanmak: YapYapay zekâ, yalnızca veri topla-
mak ve veriyi analiz etmek için değil, şirketler 
tarafından topladıkları verilere göre hareket etmek 
için de kullanılıyor 
Akıllı Ürün Aramaları: Perakendede yapay zekâ, 
müşteriler için ürün keşfini de basitleştirebilir. 
Müşteriler artık gerçek dünyada beğendikleri bir 
ürünün fotoğrafını çekebilir ve ardından resmî web 
üzerinden satan bir perakendeciyi aramak için 
kullanabilir. Makine öğrenimi perakende yazılımı, 
çeşitli satıcılardan milyonlarca ürünü sınıflandırabi-
lir ve bunları saniyeler içinde müşteriler için 
kategorilere ayırabilir, bu da ürün arama ve karşı-
laştırmayı her zamankinden daha kolay hale getirir.
Etkili Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik: Dünya-
nın dört bir yanındaki perakendeciler, verimsiz 
envanter planlaması nedeniyle her yıl para kaybedi-
yor. Yapay zekâ destekli lojistik yönetimi, geçmiş 
satışları, konumu, satın alma eğilimlerini vb. 
İnceleyerek ürün taleplerini öngörebilir. Kısa süre 
önce, zorlu köşelere ulaşabilen ve gerçek zamanlı 
olarak mevcut envanterle merkezi bir veri tabanını 
otomatik olarak güncelleyen depo yönetimi için 
yapay zekâ destekli drone'lar geliştirdik. Gördüğü-
nüz gibi perakende tedarik zincirinin envanter, 
personel, dağıtım ve teslimat dahil tüm yönleri, 
yapay zekâ uygulanarak gerçek zamanlı olarak 
yönetilebilir.
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•Yapay Zekâ Finans Endüstrisini Nasıl               
Değiştirecek?
Yapay zekânın çok geçmeden tüm finansal hizmet-
lerin merkezinde yer alacağına inanılıyor. 
Accenture Danışmanlık’ın 2020 yılında yayınladığı 
Bankacılık Teknoloji Vizyonu raporuna göre banka-
cıların %79’u yapay zekanın müşterilerle ilgili bilgi 
alma yollarını ve bu müşterilerle nasıl etkileşime 
gireceklerini çarpıcı ölçüde değiştireceğini konu-
sunda hemfikir.
Yapay zekâ teknolojileri yakında tüm bankalar ve 
finans kurumları için çok önemli bir yol alacaktır. 
Yapay zekanın finans endüstrisini geliştirdiği 
yollardan bazıları şunlardır; otomatik ticaret ve 
yatırım keşfi, ticaret stratejileri, robot-danışmanlar, 
ses tabanlı ticaret, müşteri davranış analizi, müşteri 
hizmetleri için sohbet robotları, kimlik doğrulama 
ve dolandırıcılık tespiti. Bu gelişimlerin yansımala-
rı, şirketlerin daha iyi müşteri hizmeti ve risk tespiti 
açısından önemlidir.

Daha İyi Müşteri Hizmetleri: Gelecekte müşteri-
lerle kurulacak çoğu etkileşim, otomatikleştirilmiş 
bot yazılım sistemleri aracılığıyla gerçekleştirile-
cek. Günümüzde geleneksel müşteri hizmetleri 
temsilcisinin yerini alacağı ön görülmektedir. 
Risk tespiti, yönetimi ve ölçümü; Yapay zekâ ve 
makine öğrenmesi ile birlikte robot danışmanlarla 
daha güvenilir yatırım hizmetleri verilmektedir. 
Risk analizi değerlendirme algoritmaları ile çalışan 
yapay zekâ yazılımlarının ürettiği çözümler mate-
matiksel hataları da ortadan kaldırıyor.

• Yapay Zekâ Seyahat Sektörünü Nasıl                    
Değiştirecek?
Seyahat sektörünün, küresel ekonomik katkı 
bakımından mevcut olan en büyük endüstrilerden 
bir tanesidir. Ayrıca tek başına doğrudan 2,75 
trilyon doların üstünde bir değer taşımaktadır. 
Yapay zekanın yakın gelecekte seyahat sektöründe 
etkileyeceği yollardan bazıları şunlardır;
Sohbet Robotları: Genel kullanım amacı kişisel-
leştirilmiş müşteri deneyimi sunma, hızlı bilgi 
sağlayarak müşteri isteklerine daha hızlı cevap 
verebilme, müşteri şikayetlerini çözüme kavuştur-
mak. Diğer sohbet robot türü olan kişisel asistanlar 
(ürün öneri motorları), İnsanların taleplerini tahmin 
etmek, büyük verileri analiz ederek örneğin sosyal 
medya verilerinden kişiye özel ürün/hizmetler 
sağlamak veya seyahat incelemeleri baz alınarak 
yeni seyahat ürünlerinin tespitini saplamak.  
Yüz Tanıma Sistemi ile Check-in Yapma: Bilgi-
sayarlı görsel tanıma sistemleri kullanılıyor ve 
örneğin insanların havaalanlarında, otellerde, 
organizasyonlarda zaman kazanmasını sağlıyor.
Robotik Araçlar: Yapay zekanın hizmet ve konak-
lama endüstrisinde faaliyet gösteren işlere yardımcı 

olduğu birçok örnek var örneğin Japonya’da 
Henn-na hotelde yapay zekâya sahip robot resepsi-
yonistler çalışmakta ve bu robotlar robotik kolları 
sayesinde misafirlerin valizlerini taşımakta.�Belçi-
ka’da Mariott otelinde 19 dil konuşabilen ‘Mario’ 
adlı robot misafirlere oda kartlarını vermekte, otelin 
hizmetleri ve gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik-
ler hakkında misafirlere bilgi vermektedir.

•Yapay Zekâ Eğitimi Nasıl Değiştirecek?
Yapay zekâ teknolojilerinin büyümesi eğitim dene-
yimlerini ve fırsatlarını üst seviyelere çıkarmaktadır 
bunlardan bazıları şu şekildedir;
Kişileştirilmiş öğrenme platformları, bireyselleşti-
rilmiş yapay zekalı eğitimler, kişileştirilmiş oyun-
lar, daha keyifli bir öğrenme deneyimi oluşturmak.  
Her öğrencinin önceden sahip olduğu bilgi ve 
yeteneklere göre kişiye özel eğitim sunabilecek. 
Yapay zekâ, not verme gibi eğitimdeki temel etkin-
likleri otomatikleştirebilir. Derslerin iyileştirilmesi 
gereken yerleri gösterebilir.
Eğitim Robotları: İlk robot öğretim görevlisi 
"Yuki", 2019'da Almanya'da tanıtıldı ve Marburg 
Philipps Üniversitesi'nde üniversite öğrencilerine 
ders vermeye başladı. Robot, dersler sırasında bir 
öğretim asistanı görevi görür. Öğrencilerin akade-
mik olarak nasıl gittiğini ve ne tür bir desteğe 
ihtiyaç duyduklarını anlayabilir. Ayrıca onlara test 
yaptırabilir.
Ayrıca gelecekte eğitim robotlarının özellikleri şu 
şekilde belirtiliyor; güvenli ve tarafsız bir öğrenme 
ortamı sağlamak. Tekrarlardan bıkmamak. Öğrenci-
lerin seviyelerine uygun sorular sormak. Öğrencile-
ri katılıma teşvik etmek. Öğretmenlere geri bildi-
rimde bulunmak.

• Yapay Zekâ Tarım Endüstrisini Nasıl                    
Değiştirecek?
Tarım, yapay zekanın kaynakların sürdürebilirliği 
ve yaşam kalitelerimiz üzerinde hatırı sayılır bir 
etki yapılabileceği başlıca alanlardan biridir. Tarım 
dünyanın en eski uygulamalarından olsa da yapay 
zekâ çiftçilik yapma biçimimizi sonsuza dek değiş-
tirecek yeni fırsatlar sağlayabilir. Bu teknolojiler-
den bazıları şöyledir:
Zirai Drone’lar: Bu insansız robotlar, toprak ve 
saha analizi, tohum ekimi, mahsul püskürtme ve 
nokta püskürtme, mahsul haritalama ve etüt, sulama 
izleme ve yönetimi, gerçek zamanlı hayvancılık 
izleme gibi alanlarda kullanılması nedeniyle önemli 
büyüme beklentilerine sahip olacağı tahmin 
edilmektedir. 
Yapay Zekâ ile Çalışan Dikey Çiftlikler: Dikey 
tarım, kapalı alanda kontrollü sıcaklıklar altında 
yenilenebilir plastik boru hatları ile birbirine 
bağlanmış küpler kullanılarak yapılır. Bu küpler ısı 
ve ışık kaynağı olarak led ışıklardan oluşur. Dikey 

Teknolojik gelişmelerin günümüzde en belirgin 
noktalarından birisi olan yapay zekâ, gelecekte kimi 
mesleklerin yerini alacak, kimilerini de dönüşüme 
uğratacaktır. Bu çalışma yapay zekânın gelecekte 
endüstrileri nasıl etkileyeceğine dikkat çekmekte, 
ulaşım endüstrisi, finans endüstrisi, eğitim sektörü, 
tarım endüstrileri, sağlık hizmetleri, perakende 
sektörü ve eğlence dünyasının yapay zekâ ile 
yaşanan gelişmeleri incelemekte ve bu gelişmeler 
hakkında örneklerden bazılarını kapsamaktadır.

Anahtar kelimeler: Yapay zekâ, endüstriler, 
otonom, robotlar

GİRİŞ
Teknolojinin ilerlemesi ile “dijital çağ” dönemine 
girmiş bulunmaktayız. Dijital dönüşüm, dijitalleşen 
endüstriler tüm sektörleri etkileyecek olan bir 
değişim, bir devrim söz konusudur.
Makine zekâsı olarak da adlandırılan yapay zekâ, 
geniş anlamda insan ya da diğer canlıların zekâsı 
yerine çeşitli faaliyetlerde zeki davranışlarda 
bulanan makineleri anlatmak için kullanılmaktadır. 
Yapay zekâ, birçok sektörde öncelikle performansı, 
hassasiyeti, zaman verimliliğini artırmak ve 
maliyeti düşürmek için hızla benimsenen bir tekno-
lojidir. Yapay zeka, günümüzde mevcut olan birçok 
endüstriyi değiştirecektir. Yapay zekanın getirdiği 
değişimleri anlayıp, bu değişimlere en mükemmel 
şekilde hazırlanan şirketlerin endüstrilerdeki en 
başarılı şirketler olduğu, buna karşın değişimleri 
görmezden gelen şirketlerin ayak uydurmakta 
zorlanacakları bir döneme girilmiştir. 

• Yapay Zekâ Ulaşımı Nasıl Değiştirecek?
Yapay zekâ teknolojileri ulaşım sektörünü çok 
yakında değiştirecek. Günümüzde üzerinde çalışı-
lan yeni ulaşım ürünleri insanların güvenli ve çok 
hızlı bir şekilde seyahat edilmesi planlanıyor. Gele-
cekte kullanılması planlanan bazı yapay zekâ 
teknolojisi ürünlerinden birkaç örnek;

Sürücüsüz Otomobiller: Günümüzdeki bütün 
büyük otomobil firmaları ve teknoloji devleri 
otonom araçların geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar 
ve testler yapmaktadır. Bu şirketler ve yürütülen 
projelerden birkaçı şöyledir;
Tesla: Tesla şu an otonom otomobiller teknolojisi-
nin en ön safhalarında yer alıyor. Tesla’nın CEO’su 
ve ortağı Elon Musk, 2020 yılında yapılan Yapay 
Zekâ Konferansına (WAIC) görüntülü mesajla 
katıldı, Tesla’daki son çalışmalarından bahsetti. 
Şirketin 5. seviye otonom (özerk) araçların üretimi-
ne çok yakın olduğunun belirten Elon, “bu seviye-
nin tam bir özerklik olacağından eminim tam bir 
işlevselliğe sahip olacak ve sanırım çok hızlı 
gerçekleşecek” dedi.  

Waymo (Google): Diğer bir otonom sürüş teknolo-
jileri şirketi olan Waymo, 2009 yılından beri 
otonom araç teknolojileri üzerine çalışıyor. Başlan-
gıçta Google sürücüsüz otomobil projesi olarak 
adlandırıldı. Aralık 2016’da Google ana şirketi 
Alphabet’in yan şirketi olarak Waymo kuruldu. 
Bugün, şirket Phoenix bölgesinde yaklaşık 100 mil 
karede, Waymo One programı ile sürücüsüz insanlı 
yolculuklar gerçekleştiriyor. 
Pilotsuz uçak: günümüzde yapay zekâ ile çalışan 
uçuş teknolojilerinden faydalanılan sayısız proje 
mevcut bunlardan bazıları;

Cezeri: Proje Baykar Savunma tarafından geliştiri-
liyor. Türkiye’nin ilk uçan arabası ünvanına sahip 
olan Cezeri, bünyesinde bulundurduğu yapay zekâ 
sistemleri ile ön plana çıkmaktadır.  Daha çok sağlık 
sektörü ve askeri alanda lojistik destek faaliyetleri-
ne yardımcı olmak için geliştiriliyor. Bunun yanı 
sıra Cezeri, yolcu ve kargo taşımacılığında aktif rol 
alabilecek şekilde tasarlanmaktadır. Elektrikli bir 
hava taşımacılığı (KHT) aracı konseptine sahiptir. 
Aktif olarak test uçuşlarına devam etmektedir. 
CityAirbus: EADS (Airbus Grup) tarafından geliş-
tirilen uzaktan kumandalı elektrikli dikey kalkış ve 
iniş (Evtol) uçuşunu ilerletmeye odaklanan, tama-
men elektrikli, dört koltuklu bir hava aracıdır. Pil 
kapasitesi 110 kWh ve tahmini en yüksek hızı saatte 
120 kilometre. 15 dakikaya kadar otonom uçabile-
cek. Airbus, CityAirbus'ın bir alt ölçekli modelinin, 
tam ölçekli prototipin aerodinamik konfigürasyo-
nunu kanıtlayan 100'den fazla test uçuşu gerçekleş-
tirdiğini ve test uçuşlarına devam ettiğini açıkladı.
Joby Aviation: Joby Aviation, Aralık 2020’de Uber 
Elevate’yi satın aldı. 2023 gibi erken bir tarihte 
hızlı, sessiz ve uygun fiyatlı bir hava taksi hizmeti 
olarak kullanmayı planladığı, tamamen elektrikli 
bir dikey kalkış ve iniş uçağı geliştiren California 
merkezli bir havacılık şirketidir. Dört yolcu ve bir 
yolcu taşıyabilen sıfır emisyonlu uçak. Pilot, tek 
şarjla 150 mile kadar uçabilir ve saatte 200 mil hızla 
seyir yapabilir. Kentsel tıkanıklığı azaltmaya ve 
sürdürülebilir ulaşım yöntemlerine geçişi hızlandır-
maya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 2009 
yılında kurulan Joby, 820 milyon dolar yatırım 
topladı ve 500'den fazla kişiyi istihdam ediyor. 
Joby'nin California, Santa Cruz, San Carlos ve 
Marina'da, Washington D.C. ve Münih, Almanya'da 
ofisleri bulunmaktadır.

Gelecekte ulaşım alanında yapay zekâ sayesinde 
arabalar, trenler, uçaklar, gemiler ve daha doğrusu 
hareket eden her şeyin elektrikli ve otonom olacağı-
nı gösteriyor.



• Yapay Zekâ Eğlence Dünyasını Nasıl                
Değiştirecek?
Yapay zekâ teknolojileri, birçok endüstride olduğu 
gibi yakında eğlence sektöründe de büyük bir yol 
oynayacak, veri toplama, pazar araştırması, hatta 
içerik üretme gibi işleri devralacak. Yapay zekanın 
eğlence sektöründe uygulama biçimine yönelik 
birkaç örnek;

Kurgusu yapay zekâ tarafından yapılan 
fragmanlar: IBM Watson, yapay zekâ kullanarak 
Morgan adlı bir korku filmi fragmanı yaptı. Araştır-
ma ekibi, fragman için muhteşem anların bir listesi-
ni çıkarmak için yapay zekâ sistemini daha sonra 
görsel ve işitsel efektler temelinde analiz edilen 100 
korku filminden sahneler üzerinde eğitti. Bu, 24 
saat içinde oluşturulan 6 dakikalık bir fragman 
oldu.
Kişiselleştirilmiş Kullanıcı Deneyimi: Kullanıcı-
nın tercihlerini ve potansiyel seçimlerini tahmin 
etmek, iş modellerinin hayati bir parçasıdır. Bunla-
rın tümü, kullanıcıların tercihlerini ve tercihlerini 
belirlemeye yardımcı olan ve buna göre içerik 
önerileri gösteren Makine Öğreniminin derin 
öğrenme algoritması sayesinde yapılmaktadır.
Sanal gerçeklik (VR) ve Artırılmış gerçeklik 
(AR)'nin Daha Kapsamlı Kullanımı: yapay zeka-
nın eğlencedeki uygulamalarına ek olarak, AR / VR 
uygulama geliştirmenin bu alanı daha çekici ve 
sürükleyici hale getireceğini belirtmekte fayda var, 
çünkü zaten reklamcılıkta artırılmış gerçeklik kulla-
nımını deneyimlemekteyiz. Daha gelişmiş ve 
zenginleştirilmiş deneyimler yaşamanıza izin 
verecek olayların 360 ° görünümünü elde edebile-
ceğiz. Yapay zekâ, gerçek ve canlı olayın hissini 
anlamamıza yardımcı olacaktır.
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tarımın her biriminin beyni olarak görev yapan bu 
küplere bir mikro bilgisayar da eklenmiştir. Su 
seviyesini, nemi ve büyüme sürecini kontrol eder. 
Bu dikey çiflikler daha az su ve kaynak tüketimi ile 
daha fazla yiyecek sağlıyor. Merkezi olmayan tarım 
endüstrisi yani hem kentsel hem kırsal yerleşim 
yerlerinde dünyanın elverişsiz bölgelerinde tarımın 
varlığı yapılabiliyor. Daha taze sağlıklı ve yiyecek-
ler masaya ulaşıyor.
Sürücüsüz Traktörler: Sürücüsüz traktör sistem-
leri tarım endüstrisinde birçok öneme sahiptir. 
Otomatik ekim sistemleri ile tohumların verimli bir 
şekilde kullanılmasını sağlar. Yetiştiriciler için 
önemli ölçüde yatırım getirisi oluşturur. Traktörle-
rin sensörleri toprak koşulları hakkında bilgi topla-
yarak daha önce ekilmiş mahsullerin iyileştirilmiş 
bakımını sağlar ve hem hasattan önce hem de hasat-
tan sonra daha fazla veri toplar. Otonom traktörler, 
çiftliklerde çeşitli görevleri sürmek ve yönetmek 
için yardım ederek çalışanlar üzerindeki iş ve stresi 
azaltabilir. Ayrıca gelişmiş otonom traktörlerin 
üzerinde bulunan sensörler, zeminin nem seviyesi, 
dikim ve hasat işlemleri gibi alanlarda toplanan 
verilerle daha iyi bir tarım olanağı sağlayabilir. 

• Yapay Zekâ Sağlık Hizmetlerini Nasıl                  
Değiştirecek?
Yapay zekânın sağlık hizmetleri sektörüne yapabi-
leceği katkılar, sağlık hizmeti verilerinin işlenmesi 
geliştikçe, büyük veri kümelerinden yararlı bilgiler 
edinme potansiyeli artar. Tıpta bu teknoloji, daha 
erken tespit ve teşhis yoluyla iyileştirilmiş hasta 
bakımı, iyileştirilmiş iş akışı anlamına gelir, böyle-
ce tıbbi hataları azaltır, tıbbi maliyetleri düşürür. 
Sağlık hizmetlerinin yakında kullanılabilecek olan 
yapay zekâ uygulamalarının önde gelenleri şunlar-
dır;
Yapay zekâ destekli robotik cerrahi: Sağlık 
sektöründe tahmini olarak 40 milyar dolar değeri 
olan robotlar, ABD’de yapılan bir araştırmada, 
yapay zekâ destekli robot cerrahisi uygulamasının 
bulunduğu dokuz hastanede 379 ortopedi hastası 
üzerinde denenmiş ve araştırmaya göre, cerrahların 
geleneksel yöntemlerle yaptığı ameliyatlardaki 
komplikasyon oranının, yapay zekâ destekli robotlu 
ameliyatlara göre beş kat daha fazla olduğu belir-
lenmiştir.
Sanal bakım asistanı: Hastalarla etkileşimden 
hastaları en etkili bakım ortamına yönlendirmeye 
kadar sanal hemşirelik asistanları, sağlık sektörüne 
yılda 20 milyar dolar tasarruf sağlayabilir. Sanal 
hemşire uygulamaları, yapay zekâ teknolojileriyle 
birlikte daha ileri bir deneyim sunmaya başlamıştır. 
Örneğin ABD’de geliştirilen Care Angels adlı bir 
uygulama, yapay zekâsıyla hastaya sesli olarak 
sağlık önerileri verebilmektedir.
İdari iş akışı desteği: Makinelerin doktorlara, 

hemşirelere ve diğer sağlık çalışanlarına görevlerde 
yardımcı olup zamandan tasarruf etmesine olanak 
sağlayabilir. Bunun sağlık sektörü için 18 milyar 
dolarlık tasarrufla sonuçlanması bekleniyor. Geliş-
tirilen algoritmalar, sağlık merkezlerinin takibi güç 
olan maliyetlerini anlık olarak izlemekte, kişiye 
özel hassas tıp uygulamaları hakkında tavsiyeler 
verebilmekte ve böylece kurumların kalite imajını 
güçlendirmektedir.

• Yapay Zekâ Perakende Sektörünü Nasıl                    
Değiştirecek?
Yapay Zekâ, birkaç yıldır teknoloji dünyasındaki en 
sıcak ve en umut verici gelişme. Pazar firması 
Tractica'ya göre, küresel yapay zekâ gelirleri 
2016'da 643,7 milyon ABD dolarından 2025'te 36,8 
milyar ABD dolarını aşacak. Yapay zekâ teknoloji-
sinin perakendede uygulanabileceği yollardan 
bazıları;
Verilerin Kullanılması ve Düzenlenmesi: Yapay 
zekanın birincil kullanımlarından biri, işletmelerin 
her gün ürettiği ve işlediği büyük miktarda veriyi 
organize etmek ve anlamlandırmaktır. 
Mükemmel müşteri hizmeti sağlamak: Botlar, 
işletmelerin 7 gün 24 saat anında yanıt veren ve çok 
ucuz müşteri desteği sağlamasına olanak tanır
Daha iyi tahminler yapmak için yapay zekayı 
kullanmak: YapYapay zekâ, yalnızca veri topla-
mak ve veriyi analiz etmek için değil, şirketler 
tarafından topladıkları verilere göre hareket etmek 
için de kullanılıyor 
Akıllı Ürün Aramaları: Perakendede yapay zekâ, 
müşteriler için ürün keşfini de basitleştirebilir. 
Müşteriler artık gerçek dünyada beğendikleri bir 
ürünün fotoğrafını çekebilir ve ardından resmî web 
üzerinden satan bir perakendeciyi aramak için 
kullanabilir. Makine öğrenimi perakende yazılımı, 
çeşitli satıcılardan milyonlarca ürünü sınıflandırabi-
lir ve bunları saniyeler içinde müşteriler için 
kategorilere ayırabilir, bu da ürün arama ve karşı-
laştırmayı her zamankinden daha kolay hale getirir.
Etkili Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik: Dünya-
nın dört bir yanındaki perakendeciler, verimsiz 
envanter planlaması nedeniyle her yıl para kaybedi-
yor. Yapay zekâ destekli lojistik yönetimi, geçmiş 
satışları, konumu, satın alma eğilimlerini vb. 
İnceleyerek ürün taleplerini öngörebilir. Kısa süre 
önce, zorlu köşelere ulaşabilen ve gerçek zamanlı 
olarak mevcut envanterle merkezi bir veri tabanını 
otomatik olarak güncelleyen depo yönetimi için 
yapay zekâ destekli drone'lar geliştirdik. Gördüğü-
nüz gibi perakende tedarik zincirinin envanter, 
personel, dağıtım ve teslimat dahil tüm yönleri, 
yapay zekâ uygulanarak gerçek zamanlı olarak 
yönetilebilir.

•Yapay Zekâ Finans Endüstrisini Nasıl               
Değiştirecek?
Yapay zekânın çok geçmeden tüm finansal hizmet-
lerin merkezinde yer alacağına inanılıyor. 
Accenture Danışmanlık’ın 2020 yılında yayınladığı 
Bankacılık Teknoloji Vizyonu raporuna göre banka-
cıların %79’u yapay zekanın müşterilerle ilgili bilgi 
alma yollarını ve bu müşterilerle nasıl etkileşime 
gireceklerini çarpıcı ölçüde değiştireceğini konu-
sunda hemfikir.
Yapay zekâ teknolojileri yakında tüm bankalar ve 
finans kurumları için çok önemli bir yol alacaktır. 
Yapay zekanın finans endüstrisini geliştirdiği 
yollardan bazıları şunlardır; otomatik ticaret ve 
yatırım keşfi, ticaret stratejileri, robot-danışmanlar, 
ses tabanlı ticaret, müşteri davranış analizi, müşteri 
hizmetleri için sohbet robotları, kimlik doğrulama 
ve dolandırıcılık tespiti. Bu gelişimlerin yansımala-
rı, şirketlerin daha iyi müşteri hizmeti ve risk tespiti 
açısından önemlidir.

Daha İyi Müşteri Hizmetleri: Gelecekte müşteri-
lerle kurulacak çoğu etkileşim, otomatikleştirilmiş 
bot yazılım sistemleri aracılığıyla gerçekleştirile-
cek. Günümüzde geleneksel müşteri hizmetleri 
temsilcisinin yerini alacağı ön görülmektedir. 
Risk tespiti, yönetimi ve ölçümü; Yapay zekâ ve 
makine öğrenmesi ile birlikte robot danışmanlarla 
daha güvenilir yatırım hizmetleri verilmektedir. 
Risk analizi değerlendirme algoritmaları ile çalışan 
yapay zekâ yazılımlarının ürettiği çözümler mate-
matiksel hataları da ortadan kaldırıyor.

• Yapay Zekâ Seyahat Sektörünü Nasıl                    
Değiştirecek?
Seyahat sektörünün, küresel ekonomik katkı 
bakımından mevcut olan en büyük endüstrilerden 
bir tanesidir. Ayrıca tek başına doğrudan 2,75 
trilyon doların üstünde bir değer taşımaktadır. 
Yapay zekanın yakın gelecekte seyahat sektöründe 
etkileyeceği yollardan bazıları şunlardır;
Sohbet Robotları: Genel kullanım amacı kişisel-
leştirilmiş müşteri deneyimi sunma, hızlı bilgi 
sağlayarak müşteri isteklerine daha hızlı cevap 
verebilme, müşteri şikayetlerini çözüme kavuştur-
mak. Diğer sohbet robot türü olan kişisel asistanlar 
(ürün öneri motorları), İnsanların taleplerini tahmin 
etmek, büyük verileri analiz ederek örneğin sosyal 
medya verilerinden kişiye özel ürün/hizmetler 
sağlamak veya seyahat incelemeleri baz alınarak 
yeni seyahat ürünlerinin tespitini saplamak.  
Yüz Tanıma Sistemi ile Check-in Yapma: Bilgi-
sayarlı görsel tanıma sistemleri kullanılıyor ve 
örneğin insanların havaalanlarında, otellerde, 
organizasyonlarda zaman kazanmasını sağlıyor.
Robotik Araçlar: Yapay zekanın hizmet ve konak-
lama endüstrisinde faaliyet gösteren işlere yardımcı 

olduğu birçok örnek var örneğin Japonya’da 
Henn-na hotelde yapay zekâya sahip robot resepsi-
yonistler çalışmakta ve bu robotlar robotik kolları 
sayesinde misafirlerin valizlerini taşımakta.�Belçi-
ka’da Mariott otelinde 19 dil konuşabilen ‘Mario’ 
adlı robot misafirlere oda kartlarını vermekte, otelin 
hizmetleri ve gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik-
ler hakkında misafirlere bilgi vermektedir.

•Yapay Zekâ Eğitimi Nasıl Değiştirecek?
Yapay zekâ teknolojilerinin büyümesi eğitim dene-
yimlerini ve fırsatlarını üst seviyelere çıkarmaktadır 
bunlardan bazıları şu şekildedir;
Kişileştirilmiş öğrenme platformları, bireyselleşti-
rilmiş yapay zekalı eğitimler, kişileştirilmiş oyun-
lar, daha keyifli bir öğrenme deneyimi oluşturmak.  
Her öğrencinin önceden sahip olduğu bilgi ve 
yeteneklere göre kişiye özel eğitim sunabilecek. 
Yapay zekâ, not verme gibi eğitimdeki temel etkin-
likleri otomatikleştirebilir. Derslerin iyileştirilmesi 
gereken yerleri gösterebilir.
Eğitim Robotları: İlk robot öğretim görevlisi 
"Yuki", 2019'da Almanya'da tanıtıldı ve Marburg 
Philipps Üniversitesi'nde üniversite öğrencilerine 
ders vermeye başladı. Robot, dersler sırasında bir 
öğretim asistanı görevi görür. Öğrencilerin akade-
mik olarak nasıl gittiğini ve ne tür bir desteğe 
ihtiyaç duyduklarını anlayabilir. Ayrıca onlara test 
yaptırabilir.
Ayrıca gelecekte eğitim robotlarının özellikleri şu 
şekilde belirtiliyor; güvenli ve tarafsız bir öğrenme 
ortamı sağlamak. Tekrarlardan bıkmamak. Öğrenci-
lerin seviyelerine uygun sorular sormak. Öğrencile-
ri katılıma teşvik etmek. Öğretmenlere geri bildi-
rimde bulunmak.

• Yapay Zekâ Tarım Endüstrisini Nasıl                    
Değiştirecek?
Tarım, yapay zekanın kaynakların sürdürebilirliği 
ve yaşam kalitelerimiz üzerinde hatırı sayılır bir 
etki yapılabileceği başlıca alanlardan biridir. Tarım 
dünyanın en eski uygulamalarından olsa da yapay 
zekâ çiftçilik yapma biçimimizi sonsuza dek değiş-
tirecek yeni fırsatlar sağlayabilir. Bu teknolojiler-
den bazıları şöyledir:
Zirai Drone’lar: Bu insansız robotlar, toprak ve 
saha analizi, tohum ekimi, mahsul püskürtme ve 
nokta püskürtme, mahsul haritalama ve etüt, sulama 
izleme ve yönetimi, gerçek zamanlı hayvancılık 
izleme gibi alanlarda kullanılması nedeniyle önemli 
büyüme beklentilerine sahip olacağı tahmin 
edilmektedir. 
Yapay Zekâ ile Çalışan Dikey Çiftlikler: Dikey 
tarım, kapalı alanda kontrollü sıcaklıklar altında 
yenilenebilir plastik boru hatları ile birbirine 
bağlanmış küpler kullanılarak yapılır. Bu küpler ısı 
ve ışık kaynağı olarak led ışıklardan oluşur. Dikey 

Teknolojik gelişmelerin günümüzde en belirgin 
noktalarından birisi olan yapay zekâ, gelecekte kimi 
mesleklerin yerini alacak, kimilerini de dönüşüme 
uğratacaktır. Bu çalışma yapay zekânın gelecekte 
endüstrileri nasıl etkileyeceğine dikkat çekmekte, 
ulaşım endüstrisi, finans endüstrisi, eğitim sektörü, 
tarım endüstrileri, sağlık hizmetleri, perakende 
sektörü ve eğlence dünyasının yapay zekâ ile 
yaşanan gelişmeleri incelemekte ve bu gelişmeler 
hakkında örneklerden bazılarını kapsamaktadır.

Anahtar kelimeler: Yapay zekâ, endüstriler, 
otonom, robotlar

GİRİŞ
Teknolojinin ilerlemesi ile “dijital çağ” dönemine 
girmiş bulunmaktayız. Dijital dönüşüm, dijitalleşen 
endüstriler tüm sektörleri etkileyecek olan bir 
değişim, bir devrim söz konusudur.
Makine zekâsı olarak da adlandırılan yapay zekâ, 
geniş anlamda insan ya da diğer canlıların zekâsı 
yerine çeşitli faaliyetlerde zeki davranışlarda 
bulanan makineleri anlatmak için kullanılmaktadır. 
Yapay zekâ, birçok sektörde öncelikle performansı, 
hassasiyeti, zaman verimliliğini artırmak ve 
maliyeti düşürmek için hızla benimsenen bir tekno-
lojidir. Yapay zeka, günümüzde mevcut olan birçok 
endüstriyi değiştirecektir. Yapay zekanın getirdiği 
değişimleri anlayıp, bu değişimlere en mükemmel 
şekilde hazırlanan şirketlerin endüstrilerdeki en 
başarılı şirketler olduğu, buna karşın değişimleri 
görmezden gelen şirketlerin ayak uydurmakta 
zorlanacakları bir döneme girilmiştir. 

• Yapay Zekâ Ulaşımı Nasıl Değiştirecek?
Yapay zekâ teknolojileri ulaşım sektörünü çok 
yakında değiştirecek. Günümüzde üzerinde çalışı-
lan yeni ulaşım ürünleri insanların güvenli ve çok 
hızlı bir şekilde seyahat edilmesi planlanıyor. Gele-
cekte kullanılması planlanan bazı yapay zekâ 
teknolojisi ürünlerinden birkaç örnek;

Sürücüsüz Otomobiller: Günümüzdeki bütün 
büyük otomobil firmaları ve teknoloji devleri 
otonom araçların geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar 
ve testler yapmaktadır. Bu şirketler ve yürütülen 
projelerden birkaçı şöyledir;
Tesla: Tesla şu an otonom otomobiller teknolojisi-
nin en ön safhalarında yer alıyor. Tesla’nın CEO’su 
ve ortağı Elon Musk, 2020 yılında yapılan Yapay 
Zekâ Konferansına (WAIC) görüntülü mesajla 
katıldı, Tesla’daki son çalışmalarından bahsetti. 
Şirketin 5. seviye otonom (özerk) araçların üretimi-
ne çok yakın olduğunun belirten Elon, “bu seviye-
nin tam bir özerklik olacağından eminim tam bir 
işlevselliğe sahip olacak ve sanırım çok hızlı 
gerçekleşecek” dedi.  

Waymo (Google): Diğer bir otonom sürüş teknolo-
jileri şirketi olan Waymo, 2009 yılından beri 
otonom araç teknolojileri üzerine çalışıyor. Başlan-
gıçta Google sürücüsüz otomobil projesi olarak 
adlandırıldı. Aralık 2016’da Google ana şirketi 
Alphabet’in yan şirketi olarak Waymo kuruldu. 
Bugün, şirket Phoenix bölgesinde yaklaşık 100 mil 
karede, Waymo One programı ile sürücüsüz insanlı 
yolculuklar gerçekleştiriyor. 
Pilotsuz uçak: günümüzde yapay zekâ ile çalışan 
uçuş teknolojilerinden faydalanılan sayısız proje 
mevcut bunlardan bazıları;

Cezeri: Proje Baykar Savunma tarafından geliştiri-
liyor. Türkiye’nin ilk uçan arabası ünvanına sahip 
olan Cezeri, bünyesinde bulundurduğu yapay zekâ 
sistemleri ile ön plana çıkmaktadır.  Daha çok sağlık 
sektörü ve askeri alanda lojistik destek faaliyetleri-
ne yardımcı olmak için geliştiriliyor. Bunun yanı 
sıra Cezeri, yolcu ve kargo taşımacılığında aktif rol 
alabilecek şekilde tasarlanmaktadır. Elektrikli bir 
hava taşımacılığı (KHT) aracı konseptine sahiptir. 
Aktif olarak test uçuşlarına devam etmektedir. 
CityAirbus: EADS (Airbus Grup) tarafından geliş-
tirilen uzaktan kumandalı elektrikli dikey kalkış ve 
iniş (Evtol) uçuşunu ilerletmeye odaklanan, tama-
men elektrikli, dört koltuklu bir hava aracıdır. Pil 
kapasitesi 110 kWh ve tahmini en yüksek hızı saatte 
120 kilometre. 15 dakikaya kadar otonom uçabile-
cek. Airbus, CityAirbus'ın bir alt ölçekli modelinin, 
tam ölçekli prototipin aerodinamik konfigürasyo-
nunu kanıtlayan 100'den fazla test uçuşu gerçekleş-
tirdiğini ve test uçuşlarına devam ettiğini açıkladı.
Joby Aviation: Joby Aviation, Aralık 2020’de Uber 
Elevate’yi satın aldı. 2023 gibi erken bir tarihte 
hızlı, sessiz ve uygun fiyatlı bir hava taksi hizmeti 
olarak kullanmayı planladığı, tamamen elektrikli 
bir dikey kalkış ve iniş uçağı geliştiren California 
merkezli bir havacılık şirketidir. Dört yolcu ve bir 
yolcu taşıyabilen sıfır emisyonlu uçak. Pilot, tek 
şarjla 150 mile kadar uçabilir ve saatte 200 mil hızla 
seyir yapabilir. Kentsel tıkanıklığı azaltmaya ve 
sürdürülebilir ulaşım yöntemlerine geçişi hızlandır-
maya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 2009 
yılında kurulan Joby, 820 milyon dolar yatırım 
topladı ve 500'den fazla kişiyi istihdam ediyor. 
Joby'nin California, Santa Cruz, San Carlos ve 
Marina'da, Washington D.C. ve Münih, Almanya'da 
ofisleri bulunmaktadır.

Gelecekte ulaşım alanında yapay zekâ sayesinde 
arabalar, trenler, uçaklar, gemiler ve daha doğrusu 
hareket eden her şeyin elektrikli ve otonom olacağı-
nı gösteriyor.




