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Nesnelerin İnterneti (IoT), mobil olmak, ve bulut tabanlı bilgisayar sistemleri 
gibi mega trendlerin biraraya gelmesi sonucu Akıllı Kurum adı verilen yeni bir 
operasyonel paradigma ortaya çıktı. Tüm fiziksel varlıklar, dijital bir sese sahip 
oldukça Akıllı Kurum, firmaların daha gelişmiş bir gerçek zamanlı izlenebilirlik ile 
daha iyi kararlar almalarını ve operasyonlarını daha verimli yürütmelerini sağlıyor. 
Firmalar daha fazla “enterprise asset intelligence” elde ettikçe, operasyonlarında 
neler olup bittiği hakkında fikir sahibi oluyor, bilgileri hızla analiz edebiliyor, 
ve buradan hareketle uygulamaya geçebilecekleri bir platforma sahip olarak 
büyüme, üretkenlik ve hizmet seviyelerini yükseltiyorlar.

Akıllı Kurum konusunda daha fazla çalışma yapmak amacıyla Harvard Teknoloji 
ve Girişimcilik Merkezi (TECH) Zebra Technologies desteğiyle Harvard 

Üniversitesi kampüsünde 2016 İnovasyon Sempozyumu: Akıllı Kurum adlı bir sempozyum düzenledi.

Sempozyuma çeşitli sektör, devlet ve akademi kuruluşlarından üst düzey yöneticiler katıldı. Katılımcılar ve konuşmacılar arasında 
GE, Target, Whirlpool, Zebra Technologies, Google, IBM, Accenture, NFL, Boston Belediyesi, MIT ve Harvard’ın yanısıra çok 
sayıda başka önde gelen şirketlerin temsilcileri yer alıyordu. İki günlük yoğun bir programa sahip olan sempozyumun odak 
noktası, Akıllı Kurumun ne demek olduğu ve bunun çalışmalarda başarı sağlayıp topluma faydalı olması için nasıl hayata 
geçirilebileceği idi.

“Internet of Things” (IoT) terimini ilk öneren kişi olan Kevin Ashton, RFID ve IoT devrimini başlatan düşünce sürecini ve tarihçesini 
anlattı. IoT ile gündeme gelen paradigma değişikliğinin merkezinde veri toplamada insan etkileşiminin devreden çıkarılması yer 
alıyor. Ashton’ın gelecekte pek çoğunun kendi kendilerine güç sağlayacaklarını tahmin ettiği sensörler ile bilgiler bağımsız olarak 
toplanıp kullanılabilir veri miktarında patlama yaşanacak.

Bu verilerin analiz edilip işlenmesi bir sorun olacak. Google Global Cihazlar ve Eğitim Başkanı Rich Rao, bu verilerin alınması, 
kaydedilmesi ve işlenmesi konusundaki bir vizyonu anlattı. Bulut tabanlı depolamanın ötesinde Google, yeni kuruluşlara dev 
kuruluşlarla aynı teknik altyapıyı sunabilecek yüksek performanslı bilgisayarlar ve makine öğrenim algoritmaları aracılığıyla 
gelişmiş bilgisayar sistemleri öngörüyor. Snapchat ve Zulily, hiçbir bilişim altyapısı olmadan elde edilen başarının sadece iki 
örneği.

Zebra Technologies Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tom Bianculli, IoT trendlerini - ve sunduğu fırsatları - anlamak 
için bir çerçeve sundu. Başlangıç noktasını tedarik zincirinde bir yerden bir yere giden paketler, bir fabrikadaki ekipmanlar, 
bir depodaki personel, ve bir mağazadaki müşteriler gibi bir kurumun varlıklarından bilgiler “algılayan” çözümler oluşturuyor. 
Ardından bu varlıklardan alınan durum, konum, kullanım ya da tercihler gibi operasyonel veriler “analiz” edilerek uygulamaya 
konabilir içgörüler sunuluyor. Sonra da bu içgörüler doğru kişiye doğru zamanda mobilize edilerek buna göre “uygulamaya” 
geçilebiliyor, ve böylece kullanıcıların her yerde her zaman daha iyi ve daha dakik kararlar almaları sağlanıyor. 

Akıllı Kurum 
Özet
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Zebra Technologies Genel Müdürü Anders Gustafsson, bunu IoT konusundaki üç mega trend vizyonu ile tamamladı:  
Veri Toplama ve Analiz: Gerçek zamanlı olarak veri toplama, ve fiziksel süreçler ve bilgiler üzerinde kontrol ve uygulamaya 
geçme olanağı başarıyla kullanılıyor, ve büyük ölçekli bir gerçeklik haline gelmeye daha bir yaklaşıyor. Bulut Teknolojisi: Verilerin 
merkezi olmayan bir şekilde saklanması ve erişimi artık uygun bir fiyat seviyesinde gerekse tüketiciler, gerekse kurumların kolayca 
yararlanabilecekleri bir olanak olup bu da sürekli artan miktarda bilgilerin istek üzerine elde edilebilmesini sağlıyor. Mobil Olmak: 
Mobil teknoloji kullanımı ve mobil bağlantılı kullanıcıların sayısı o kadar hızlı arttı ki şirketler, bağlantılı dünyadan inovasyon amaçlı 
olarak yararlanmak için sürekli yeni fırsatlar buluyorlar.

Akıllı Kurum için somut örnekler oluşturan birkaç başarı öyküsü de sunuldu. 
Hindistan’dan Blue Dart Genel Müdürü Yogesh Dhingra, Hindistan’da ulaşım lojistiği 
ve e-ticaret sorununa çözüm getirmek için akıllı telefonlardaki basit uygulamalara 
kıyasla yazılım ile özel donanımın tam entegrasyonunun sunduğu gücü gösterdi. 
Whirlpool’dan NAR Logistics Kıdemli Direktörü Alison Jones, takip cihazlarının adedini 
özel konfigürasyona sahip 9 üniteden standartlaştırılmış cihaz yazılımlı iki üniteye 
indiren son projelerini anlattı. Entegre bir RF iletişim sistemi, güncellemelerin anında 
tüm cihazlara iletilmesini sağlıyor, ve böylece güncellemelerin ve yeni yazılımların 
birçok imalat yerine aşamalı olarak kurulmasının karmaşasına son veriliyor.

Harvard Tıp Fakültesinden Doçent Yuri Quintana, sağlık sektöründeki – sadece veri 
toplama değil, aynı zamanda e-sağlık ekosistemlerinin oluşturulması ve yönetimi 
konusundaki - trendlerden bahsetti. GE Healthcare, Global Hizmetler Teknolojiden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tim Kottak, GE’nin müşterileriyle birlikte teknoloji 
perspektifinden Akıllı Kurum perspektifine geçmeye yönelik olarak başlattığı birkaç 
proje ile bu konunun önemine dikkat çekti. Çözümlerin hızla daha büyük ölçeklere 
yükseltilmesini sağlayan GE FastWorks sistemi, bir hastanede görüntüleme ekipmanlarının verimlilik, kullanım ve üretkenliğinin 
anlaşılıp arttırılması için kullanıldı. MRI sistemlerinden alınan operasyonel verileri analiz edip bölüm iş akışlarını değerlendirerek 
tetkik verimliliğinin arttırılması ve tetkik randevu sürelerinin %30’a kadar azaltılması için tavsiyelerde bulunmaları mümkün oldu. Bu, 
kapasiteyi arttırarak yılda 3,250 daha fazla tetkik olanağı yaratıyor.

Odak noktasında sadece iş çözümleri değil, toplumsal konular da vardı. Boston Belediyesinin Yeni Kent Mekanikleri bölümünden 
Nigel Jacobs, Akıllı Kurum konusunda belediyedeki birkaç trendi anlattı. Okul servis otobüslerinin takibi için uygulamalardan 
çocuklarını okula kaydettiren velilerle bilgi paylaşımının daha kolay yollarına dek çeşitli örnekler verdi. MIT’den Araştırma Görevlisi 
Paolo Santi, verilerin bize nasıl mobil trendler hakkında fikir verip vakit ve nakit tasarrufu sağlayabileceği konusunda yapılan 
son araştırmadan bahsetti. New York şehrindeki 150 milyon taksi yolculuğunu inceleyen Santi ve ekibi, tüm taksi yolculuklarının 
%95’ini yolcunun rahatına önemli bir olumsuz etkide bulunmaksızın paylaşmanın mümkün olduğunu tespit etti. Böylesi bir trend 
trafik sıkışıklığını önemli oranda azaltabilir ve tüm şehir sakinlerinin yaşam kalitesini arttırabilir.

Kevin Ashton ve Anders Gustafsson tarafından sunulan yüksek seviyede, stratejik bakış açısından Alison Jones ve Yogesh 
Dhingra tarafından sunulan ayrıntılı başarı öykülerine dek 2016 Stratejik İnovasyon Sempozyumu: Akıllı Kurum, Akıllı Kurumun 
anlamı ve genel olarak toplum ve sektör üzerinde nasıl muazzam etkide bulunabileceği konusunda yeni fikirler geliştirilmesini 
sağladı.

Kurumunuz Ne Kadar Akıllı? Bir Değerlendirme Yapın.

“‘Akıllı Kurum’ 
kavramı, kuruluşların 
içinde yaşadığımız 
dünya kadar akıllı ve 
bağlantılı olmasını 
sağlamak demektir.”
 – Tom Bianculli 
 Zebra Technologies Teknolojiden  
       Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
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