
Aktek Bakış Açısı
Önümüzdeki dijital dönüşümün merkezinde AI (Yapay 
Zeka) bulunuyor. Sistemlerin otomasyonu sonucunda 
şirketler akıllılaşıyor. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK - Verilerini 
dönüştürülebilir şekilde toplayan ve yapay zekaya 
çeviren şirketler rekabette büyük avantaja sahip 
olacak. Dönüşüme ayak uydurmanın yolları yeni 
teknolojileri takip etmek ve bu teknolojilere “erken 
adaptasyon” sağlayabilmek. Bu noktada şirketlerin 
sermaye ve deneyime ihtiyaçları olacak, aynı zamanda 
hata yapmaktan çekinmemek önemli. Yapay zeka 
daha çekirdek evresinde olmasıyla beraber, yerini 
dünyanın geleceğinde sağlamlaştırmış durumda. 
Her yeni nesil teknolojide olduğu gibi bu teknolojide 
de denemeler yanılmalar olacaktır, fakat bu evreyi 
katılmayarak ve sadece gözlemleyerek geçirecek 
şirketlerin olgunlaşma evresinde yeni teknolojilerin 
hızına yetişmeleri bir hayli zor gözüküyor.

Robot Resepsiyon Görevlileri ve 
“Fully Automated” Otel Devri
Geleceğin oteli robotlar tarafından idare ediliyor. Çin’li 
e-ticaret devi Alibaba’nın tamamen yapay zeka ile 
yönetilen oteli Flyzoo Hotel açıldı. 290 odalı ultra modern 
otel, resepsiyonu, oda servisi, oda ihtiyaçları, rezervasyon 
ve check-in/out işlemleri tamamen robotlar ve yapay 
zeka altyapılı uygulama ile yönetiliyor. İnovasyon ve akıllı 
teknolojinin evlendirildiği bu konsept ileride turizm ve 
eğlence sektörünü bir hayli değiştirecek. 

Flyzoo uygulamasını telefona indirdikten sonra tek bir 
(insan) görevli ile karşılaşmadığınız bu otel yaşadığımız 
dijital dönemin gerçekliğini yaşatmak için kurulmuş bir 
merkez. En önemlisi ise; bunun sadece bir başlangıç olması.
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Bay Area’da Dikkat Çeken 
20 Girişim & 30 Unicorn / 2019
Unutmadan söylemek lazım, 2019 yılı Eylül Ayı itibariyle sadece San Francisco’da 
30 adet +$ Billion - Unicorn kayıt altına alındı. İleride bu Unicorn’lar arasına 
katılabilecek girişimlere ise şimdiden kendini gösteriyor. Evsizlere yardım 
uygulamasından, meditasyon uygulamasına, işinizin süreçlerini öğrenip size 
danışmanlık veren yapay zekaya, vegan ve organik tarım ürünleri üzerine 
elektronik ticaret yapan siteye, hatta çalışanlara robotça iletişim kurmayı öğreten 
yazılıma kadar San Francisco Bay Area’yı heyecanlandıran 20 girişim ve aldıkları 
yatırımın listesi: Calm ($28m), HandUp ($3m), LambdaTest ($1m), uBiome, 
Formant ($6m), Firefly ($21.5), FortressIQ ($12m), Layer1 ($2.1m), Faire ($100m), 
Gametime ($41.5m), Apptimize, Forkable, Spoke ($28m), Modsy, Payjoy ($51.3m), 
Rothy’s ($35m), Good Eggs ($65m), Motiv, Nurx, Crew ($60m).
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Xi’den Blockchain’e Yeşil Işık 
Piyasaları Hareketlendirdi
Pekin, Çin - Başkan Xi Jingpin’in “Blockchain teknolojisinin 
geliştirilmesi için süreçleri hızlandırdık” söylemi üzerine 
yatırımcılar blockchain ile ilgili stokları tüketti.

Dünya genelinde bu heyecan ile bitcoin’de 26%’lik 
bir artış ile görülürken, blockchain teknolojisi ile yakın 
bağlantıları olan bebek maması üreticisi Beingmate Co. ve 
selfie-uygulama geliştiricisi Meitu Incorporated’in 
hisseleri tavan yaptı.

Şimdilik trend, şirketlerin bu dalgadan 
yarar sağlamak için; “bizim de 
blockchain teknolojisine yatırımlarımız 
var” söylemleri olurken, Çin’li yatırım 
adamları, ülkenin 1 numaralı 
adamının ağzından çıkan lafların 
ne kadar ciddi yankılar yaratabildiğinin 
üzerinde duruyor.

Elon Musk, Richard Branson, Jeff Bezos ve  
daha bir çok endüstri devleri “yukarı” çıkmak için  
ceplerini boşaltıyor. Uzaya çıkmak ve orada yaşamak 
yüksek efor ve bütçe gerektiriyor. Fakat bunun geri 
dönüşümü de yüksek. Hem maddi, hem de manevi 
olarak. Uzayda microgravity ile çalışacak 3D yazıcılar 
üretimi olsun, dünya yörüngesinde inşa edilecek yaşam 
alanlarına kadar düşünen uzay adamları, geleceğin 
yönünü çiziyor. En önemli soru ise; neden yapıyoruz?

Uzay Teknolojisi 
Dünyayı Değiştiriyor
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