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İLHAM VEREN KADIN MUCİTLER
Z O F IA J AC K IE W IC Z - Z E Y NE P DİCL E L İ E RD OĞA N

İnsan Kaynakları
Yapay Zekâyla
Tanışıyor
IAIN HENDERSON

Şu anda yapay zekâya dayalı chatbot (sohbet robotu) uy-

gulamaları birçok önemli İK rolünü doldurabiliyor ve ufukta
oyunu değiştirebilecek gelişmeler var.
Önceden belirlenmiş cümlelerden oluşan bir veri tabanına ulaşarak “doğal dilde” sohbet yürütebilen metne dayalı uygulamalar chatbot olarak adlandırılıyor. Müşterilerle
ilk temas noktası olarak işleyen bazı uygulamalar epeydir
piyasada var. Örneğin American Express hareket halindeki
müşterilerine erişebilmek için Facebook Messenger’a böyle
bir uygulama entegre etti.
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İngiltere’de İK odaklı chatbotlar yayılıyor. MHR adlı
yazılım tedarikçisi geliştirdikleri botun 1500 çalışan başına bir İK profesyonelini ikame edebileceğini ileri sürüyor. Startup bir şirket olan Saberr tarafından geliştirilen
ve ekip oluşturmayı destekleyen CoachBot adlı uygulama
aralarında Unilever ve Ulusal Sağlık Hizmetleri de bulunan
bazı kuruluşlar tarafından deneniyor.

People Management adlı İK dergisinde yayınlanan bir
makalede Georgi Gyton ve Robert Jeffery Gyton’ın yazdıklarına göre, şimdi sırada Yapay Zekâ (YZ) var. KPMG’nin
Küresel İK Mükemmeliyet Merkezinden Robert Bolton “Şu
sıra tam YZ ile İK’nın birleşme zamanı” diyor. “Geçen yıl
şirketlerde YZ ile daha çok finans ve müşteri ilişkileri bölümleri ilgileniyordu, bu yıl konu İK’cıların odağında.”
Daha Akıllı Bir Çalışma Tarzı
Yapay Zekâya dayalı otomasyon İK fonksiyonunu yeniden
biçimlendirme potansiyeli taşıyor. Çok sayıda görev ve
rolü mekanikleştirme potansiyeline sahip olduğu için bu
bir yandan tehdit olarak algılanırken bir yandan da çalışmanın daha akıllı bir tarzını geliştirebileceği için bir olanak
olarak görülüyor.
YZ teknik bakımdan karmaşık olmakla birlikte Amazon
ve Google’ın sunduğu bulut hizmetleri sayesinde teknik
olarak en küçük kuruluşların bile hizmetine sunulabiliyor.
YZ bugünkü gelişmişlik düzeyinde bile veri kümelerindeki
kalıpları saptayarak neler olacağını kestirebilen ileri İK veri
analitiğinin desteği ile yardımcı olabiliyor.
Çeşitli yazılım üreticileri yeni yöneticilere koçluk yapan, yıllık ücret değerlendirmelerini yürüten ya da “akıllı işe almada” yardımcı olan YZ sistemleri geliştiriyorlar.
Gyton ve Jeffrey’in bildirdiğine göre CV’leri tarayan ve
insanın karar almasına yardımcı olan (hatta ikame eden)

halledildiği müşteri hizmetlerinde ya da arama merkezlerinde çalışanlar gibi mi göreceklerdir?
İnsanlara Ne Olacak?
YZ ve veri analitiği konusunda KMPG’den Bolton, “Ben İnsan Yönetiminin stratejik önemine inanıyorum, ancak İK
adına yapılan ve hiçbir kanıta dayanmayan birçok şeye de
son derece eleştirel yaklaşıyorum. Şimdi bu teknolojiyle
çok daha kanıta dayalı çözümler getirilebilir ve böylece İK
her zaman peşinde olduğu stratejik rolü belki nihayet üstlenebilir. Soru verilere kimin sahip olduğu sorusudur. Eğer
İK insan verilerinin sahipliğini elinde tutmaya devam ederse bir rolü olmasını sürdürebilir. Bunu yitirirse bütün bahisler yatar.” Bolton, İK profesyonellerine sahip oldukları
beceri ve yetkinlikleri gözden geçirip dijital bir dünyaya ne
gibi katkılarda bulunabileceklerini düşünmelerini öneriyor.
İnsan Kaynakları Analitiği ile İK profesyonelleri İK yatırımlarını çok daha iyi ve tutarlı gerekçelendirebilir, önceliklendirebilir ve iyileştirebilir, karar alma süreçlerini çok
daha etkin hale getirebilirler.

algoritmalar kullanan ticari uygulamalar daha şimdiden

Öte yandan teknolojinin; çağrıya bağlı çalışma, BT

piyasada bulunuyor. Bu sistemler, örneğin “Geçen yıl iş

tabanlı mobil çalışma, işbirlikçi istihdam ve kalabalıklara

için başvurduysanız YZ CV’nizi zaten dikkate almıştır”

dayalı istihdam gibi yeni istihdam alanları üzerindeki etkisi

diye yanıtlar verebiliyor.

İK profesyonellerini giderek daha çok ilgilendirecektir.

Burada milyar dolarlık soru, “YZ, sonunda İK profes-

İK sektöründe bilinen iki söz vardır: Biri, “İK’nın can

yonellerinin çalışmasına yardımcı mı olacak, yoksa on-

damarı örgütsel yetenek oluşturmaktır” der, diğeri ise

ları tamamen gereksizleştirecek mi” sorusudur. İnsanlar

şöyledir: “İK yöneticileri insani bir kapitalizme yardımcı

kendilerini daha yetkilenmiş hissedebilecek ve anlamlı

olabilir.” YZ’nin ilk sözün gerçekleşmesine yardımcı ola-

bir çalışma içinde olduklarını düşünebilecekler mi? Yoksa

cağı açıktır, aynı şey ikinci söz içinde geçerli olacak mı

müşteri aramalarının yüzde 80’inin chatbotlar tarafından

sorusu ise ortadadır.
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Örgüt Tasarımının
10 İlkesi
S TRATEGY + BUSINESS

Geçmiş,
geçmişte kalsın.

“DNA” ile
tasarlayın.

Yapıyı en son
düzeltin, en
başta değil.

Yeteneklilerden
alabileceğiniz her şeyi
almaya çalışın.

Kontrol
edebileceğiniz
şeylere odaklanın.

Güvenilirliği
teşvik edin.

Kıyaslama
yapıyorsanız,
tutarlı olun.

Tasarımınız
şirketinizin amacına
uygun olsun.

Aykırılıklara
önem verin.

Güçlü
yönlerinizi
temel alın.
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Büyük Bankalar Nasıl
Sahibimiz Haline Geldi
RANA FOROOHAR
NEW YORK TIMES

Küresel finans krizinin 10 yıl sonrasında bir dejavu hissine
kapılmamak kolay değil.
Manşetleri hâlâ finans skandalları ve finans dünyasına
yönelik düzenlemelere dair tartışmalar süslüyor. Equifax’ın
siber korsanlarca hack’lenmesi, ABD’deki yetişkin nüfusun
yarısının kişisel bilgilerinin ele geçirilmesine yol açtı. Öğrenci kredilerinin ve diğer kredilerin kitle fonlama yöntemiyle temin edilmesini sağlayan, finans teknolojisi dünyasının
gözbebeği konumundaki SoFi’nin CEO’su, cinsel taciz ve
riskli kredi uygulamaları iddialarının ardından istifa etmek
zorunda kaldı (Şirket finansal veriler konusunda yatırımcıları kandırdı ve kredi değerlendirmelerini deneyimsiz müşteri
hizmetleri temsilcilerine yaptırdı). Beyaz Saray ve Amerikan
Kongresindeki Cumhuriyetçiler ise Dodd-Frank finansal kusur yasası sayesinde bin bir güçlükle elde edilen bankacılık
düzenlemelerini yürürlükten kaldırmaya uğraşıyor.
Bütün bunlar akla benim gibi finans yazarlarının aşina
olduğu bir kısaltmayı getiriyor: BFB, yani bankacılıktan fena
bunaldım. Geçimini piyasaları takip ederek sağlayanlar bile
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kendilerini BFB halde bulabiliyor. Son 10 yıl içinde bir yığın

1970’lerde, elbette doğrudan bizim tasarruflarımızdan

finans skandalı; finans sektörü ile düzenleyici kurumlar

kaynaklanan nakit akışlarının büyük kısmı yeni yatırımlara

arasında bir yığın kavga yaşandı; kamuoyunun büyük kıs-

aktarılırdı. Günümüzde ise büyük finans kurumlarının pa-

mının finans sektörünün nasıl daha güvenli hale gelece-

rasının sadece yüzde 15’i bu amaçla kullanılıyor. Kalan kıs-

ğini anlamasına engel olan bir yığın karmaşık düzenleme

mı kapalı bir ticaret döngüsünde dolaşıyor: Hisse senetleri

(Birinci kuşak sermayeye daha fazla likidite ve daha düşük

ve bono alışverişine aracılık ederek ve bizzat katılarak, te-

kaldıraç oranı) yapıldı.

mel itibarıyla nüfusun yüzde 20’sini oluşturdukları halde
bu varlıkların yüzde 80’ine sahip olan zengin kesimi daha

Kim Kime Hizmet Ediyor?

da zenginleştirmek için çalışıyorlar. Bu uygulama büyüme-

Çok tehlikeli bir durum söz konusu. Çünkü tüm kavgala-

ye değil, gelir dengesizliğinin daha da artmasına yarıyor.

ra ve düzenlemelere rağmen, finans sistemimize dair, tam

Asıl konuşulması gereken şey–likidite oranlarına, ser-

olarak kavradığımızı söyleyemeyeceğim bir gerçeklik söz

maye düzeylerine dair bürokratik detaylar, hatta banka-

konusu: Sistem bize hizmet etmiyor, biz sisteme hizmet

cılıktaki birtakım suçların nasıl cezalandırılması gerektiği

ediyoruz.

değil–finans sektörünün iş modelindeki bu temel dönüşüm

Modern kapitalizmin kurucusu Adam Smith finansal

olmalıdır. Asıl büyük problem, bankacılık sisteminin, piya-

hizmetleri (hizmet kelimesini vurgulamak isterim) ken-

saların işlev gösterebilmesi için tüm aktörlerin bilgiye eşit

di başına var olamayan, diğer faaliyetlere yardımcı olmak

erişim hakkına sahip olması gerektiğine, fiyatların şeffaf ol-

üzere kurulan bir sektör olarak hayal etmişti. Oysa şu anda

ması gerektiğine ve ortak bir etik benimsenmesi gerektiğine

ekonominin aktörlerine kredi vermek ülkedeki büyük ban-

inanan Adam Smith’in tanıyamayacağı bir hale gelmiş olma-

kaların faaliyetlerinin çok küçük bir kısmını oluşturuyor.

sıdır. Kendisine bu konuda iyi şanslar dilemek gerekiyor.
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Büyük bankalar haklı olarak son 10 yıl içinde riskli

şirketleri yeni bileşik araştırmalarına harcadığı zamandan

varlıklarını elden çıkardıklarını ve bilançolarındaki nakit

fazlasını, vergi optimizasyonu için harcıyor. Silikon Vadi-

akışını güçlendirdiklerini söyleyecek olsa da iş modelleri

si’ndeki büyük şirketler artık paralarının büyük kısmını,

hizmet vermek üzere kuruldukları insanlardan ve kurum-

tıpkı Goldman Sachs gibi, borsada değerlendiriyor.

lardan giderek kopmalarına yol açacak şekilde değişmiş

Teknoloji ve finansın harmanlanması SoFi gibi hor-

halde. Sektörün sadece yüzde 13’ünü oluşturan küçük

monlu büyük veri modellerini kullanan şirketlerin orta-

bankalar, kredilerinin yarısını küçük işletmelere dağıtıyor.

ya çıkışıyla doruğa ulaştı. Bu, muhtemelen adını sıklıkla

Büyük bankalar ise pazarlıklarla uğraşıyor. Öncelikle kendi

duymaya devam edeceğimiz bir alan olacak. Birkaç hafta

çıkarlarına hizmet eden bankalar, ekonominin kum saa-

önce Amerikan Senatosu Bankacılık Komitesinin finans

tinin merkezinde yer aldıkları inancıyla insanlardan kafa-

teknolojisine dair oturumunda, kanun koyucular bir kez

larına göre ücret alabiliyor (Finans, sektör bütün halinde

daha bu son kredi krizlerini nasıl çözeceklerini tartıştı.

büyürken işlem ücretlerinin de arttığı ender sektörlerden

Ancak finans sisteminin asıl sorunu veriler, mahremiyet ya

biridir). Büyük bankaların hâkimiyetindeki finans sektörü,

da algoritmalar değildir. Asıl sorun, sisteminin amacından

ülkedeki istihdama sadece yüzde dört katkı sağladığı hal-

sapmış olmasıdır.

de, kâr pastasının dörtte birini tek başına götürüyor.

Finans sektörü sistemi kontrol eder hale geldi. Sektörün yasaya aykırı uygulamalarının önüne geçmeye ça-

Sistem Amacından Saptı

lışmak yerine gerçek anlamda topluma hizmet eden bir

Her türden şirketin bu modeli örnek almasının nedeni de

finans sektörü oluşturmanın yollarını tartışmaya başlama-

bu olsa gerek. Finans dışı sektörlerdeki şirketler, finan-

dığımız sürece, umutsuz bir şekilde Wall Street ile sokak

sal faaliyetler yoluyla elde ettiği geliri, 1980 yılına oranla

arasındaki uçurumu kapatmaya çalışacağız.

beş kat artırmış halde. Hisse geri alımları, şirketlerin hisse
fiyatlarının suni bir şekilde artmasını sağlayarak yönetim

Financial Times’ın editörü olan ve küresel ekonomi

konusunda köşe yazıları yazan Rana Foroohar, Makers

katındakileri zengin ediyor. Havayolu şirketleri yakıt fi-

and Takers: How Wall Street Destroyed Main Street

yatları konusunda yaptığı hedging anlaşmaları sayesinde,

kitabının yazarıdır. Kendisi aynı zamanda CNN’in kü-

koltuk satarak kazandığı paradan fazlasını kazanıyor. İlaç

resel ekonomi analistidir.
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Her Şeyi Değiştiren
Teknoloji
JAMES BESSEN

BOSTON ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

Bilgisayar kullanımı, yüksek maaş ödenen, büyük ölçekli,
üniversite mezunu çalışana ihtiyaç duyulan ve rutin görevlerin yerine getirildiği işlerde daha fazla. Daha fazla bilgisayar kullanılan işlerde, istihdam oranı hızla büyüyor. Örneğin,
ABD’de bilgisayar kullanımı, istihdamda yıllık yüzde 1,7’lik bir
artışa olanak sağlıyor. Bu bağlantı, daha fazla rutin görevin
yerine getirildiği, orta düzey maaş verilen işlerde de geçerli.
Bilgisayar kullanılan işler diğer işlerin yerine geçiyor.
Özellikle, aynı sektörde bilgisayar kullanan işlere oranla, diğerleri daha yavaş büyüyor. Sonuçta, işler arası yer değişimi
büyüme etkisini dengeliyor; bilgisayar kullanımı ile istihdam
arasındaki ilişki pozitif ama küçük: Yılda yüzde 0,45. Ancak,
bilgisayar kullanımı, iyi maaş ödenen işlerdeki büyümeyle
bağlantılı. Düşük maaşlı işlerde ise küçülmeye yol açıyor. Bu
nedenle, işlerin büyük oranda paylaştırılmasıyla birlikte, çalışanların işler arası geçiş yapabilmeleri için yeni beceriler
öğrenmeleri gerekiyor.
Bilgisayar kullanımı, ödenecek maaşlar açısından da
büyük bir eşitsizlik yaratıyor. Yeni beceriler maliyetliyse
ve kazanılması zorsa, daha yüksek maaş dağıtımı artabilir.
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Bu nedenle sadece bazı çalışanlar bu becerileri kazana-

yonunun o işe olan talebin artmasıyla bağlantılı olduğunu

bilir. Bu bağlantı, maaş eşitsizliğine yol açıyor. ABD’de

gösteriyor. Ortalamada doğrudan talep etkisi büyük oran-

1990’dan bu yana tüm işgücündeki 90. ve 50. yüzdelik

da yerine geçme etkisiyle dengeleniyor. Sonuçta, bilgisa-

dilimler arasındaki maaş uçurumu yüzde 45’leri buluyor.

yar kullanımı istihdamda küçük bir artışa yol açıyor, büyük

50. ile 10. dilimler arasında bu fark yüzde 38.

kayıplara değil.

Telefon operatörleri veya daktilocular gibi bazı be-

Bununla birlikte, bilgisayar kullanımı bazı iş grupla-

lirli mesleklerin otomasyonla ortadan kalktığını söylemek

rını olumsuz etkilese de, düşük maaşlı işlerde bir azalma

kolay. Pek çoğumuz teknoloji görevleri otomatikleştirirse,

yaratıyor, yüksek maaşlı işlerde ise küçük bir kazanç geti-

bilgisayar kullanımının büyük iş kayıplarına yol açacağı-

riyor. Elbette iş piyasaları esnek olmasaydı işler arası ge-

nı düşünüyoruz. Ancak bu görüş, temelde ne olduğunu

çiş ciddi bir işsizlik yaratabilirdi. Ancak henüz (en azından

yanlış anlamamıza yol açıyor. Kanıtlar bilgisayar otomas-

ABD’de) böyle bir durum söz konusu değil.

Günümüzde, robotların işlerimizi ele geçireceğine dair derin bir kaygı var. ABD’de
1950’de yapılan nüfus sayımında belirlenen 270 meslek arasından sadece birinin
otomasyonla ortadan kalktığı belirtiliyor:
Asansör operatörlüğü.
Otomatik asansör, günümüzün otonom arabaları gibi: Günlük yaşamımızda nasıl
seyahat edeceğimizi belirledi ve modern şehirleri mümkün kıldı.
Buna yol açan teknoloji ise basitti: Asansör düğmesi.
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İlham Veren Kadın
Mucitler
ZOFIA JACKIEWICZ
ZEYNEP DİCLELİ ERDOĞAN

Zofia Jackiewicz 11 Eylül’de Nesta.org.uk blogundaki yazısında 5 kadın mucit tanıtıyor. Yazının amacı yeni nesil kadın
mucitlere ilham kaynağı yaratmak. Tanıttığı mucitler:
Maria Telkes güneş enerjisiyle çalışan ilk evi yapmış. Hem
de 1948’de. Bugünkü güneş enerjisi uygulamaları için bu
olağanüstü mühendisin çalışmaları, köşe taşı olmuş. 1900
yılında Macaristan’da doğup MIT için çalışan Telkes’in lakabı
“Güneş Kraliçesi”.
Sonra Muhteşem Grace var. Bu kadın sayesinde bilgisayar mühendislerinin ve tüm IT sektöründe çalışanların hayatı
değişti. Aynı zamanda ABD Deniz Kuvvetlerinde subay olan
Grace Hopper, çok iyi bir matematikçiydi ve COBAL’ı (common-business-oriented-language) geliştirdi. Artık bilgisayarlar sadece rakamlara değil kelimelere de cevap verebiliyordu.
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Günümüzde çatışmalarda polislerin ve askerlerin giydiği

öncü olan bu kadın aynı zamanda film yıldızıydı. Hem de

kurşun geçirmez yeleklerin yapımında kullanılan ve Kev-

çok güzel bir film yıldızı. Bulduğu geniş spektrumlu tek-

ler olarak da bilinen ipliği icat eden Stephanie Kwolek

noloji bugünkü cep telefonu ve faks teknolojisinin temel

bir başka olağanüstü mucit. Onun sayesinde ne kadar çok

yapı taşıydı.

insan hayatı kurtulmuştur. Bu yüzden de 1994’te Efsanevi
Ulusal Mucitler Kulübüne davet aldı.

Şu güne kadar bir patentim olmadı ama Dr. Guiliane Tesoro’un 125’den fazla patenti var. 125 adet icat, hangisini

Marie Van Brittan Brown kendi endişe ve korkuları sa-

yazsam bilemedim.

yesinde şu anda günümüzde kullanılan ev güvenlik sistemlerinin temelini attı. Asıl mesleği hemşirelik olan bu

Aslında Zofia’nın dikkat çekmek istediği yeni nesil

kadın elektrikçi kocasıyla beraber kameralı ev güvenlik

kadın mucitlere ilham kaynağı olabilecek kadınlar. İcatla-

sistemini geliştirdi; hem de 1969’da.

rı günümüzü şekillendiren önemli icatlardı. Benim dikkat
çekmek istediğim nokta, bu yeni nesil kadın mucitler ken-

Bir de seloteypden sonra en heyecan verici icat olarak ad-

di hemcinslerinin hayatını koylaştıracak icatlar yaptıkla-

landırılan sugruyu 2009 yılında icat eden Jane Ní Dhulc-

rında sadece kadın olarak hayatımız kolaylaşmıyor. Aynı

haointigh var. Jane, Royal College of Art’ta ürün tasarımı

zamanda eve, kendi bakımımıza harcadığımız zaman aza-

okurken sugru’yu geliştirdi. Sugru şekil alabilen bir yapış-

lıyor. Kazandığımız zamanla gerçekten katkıda bulunabi-

kan. Gevşeyen şeyleri tekrar sabitlemek için olağanüstü

leceğimiz alanlar çoğalıyor: iş hayatı, sanat, spor gibi…

bir buluş.
Tabii tüm bu kadınların ortak noktası azimleri. Bunu
Şimdi Zofia Jackiewicz’in bu harika kadınlar seçkisine ek

kızlarınıza hatta oğullarınıza aşılamak istiyorsanız onla-

olarak ben de birkaç kadın mucit tanıtmak istiyorum. Bu

ra Hep Kitap’tan çıkan Elena Favilli ve Francesca Caval-

kadın mucitlerin ortak noktası kadın olmamızı kolaylaştı-

lo’nun kaleme aldığı Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâye-

ran icatlar yapmış olmaları:

ler adlı kitabı okutun.

Marion Donovan adlı girişimci mucit tek kullanımlık çocuk bezini icat etti. Tamam çevre konusunu ele alınca pek
çevreci bir buluş değil ama onun sayesinde kumaş bez
yıkama işi ortadan kalktı ve kadının evdeki iş yükü azaldı
hatta babalar da artık alt değiştirmeye başladı.
Bildiğimiz o parça çikolatalı kurabiyeler var ya, işte onlar hafife alınmayacak bir icat. Ruth Wakefield sayesinde milyonlarca kadın her ay çikolata krizlerini atlatıyor ve
ruhları huzura eriyor.
Mary Phelps Jacobs ise modern sutyenin mucidi. 20.
yüzyılın başına kadar yani Mary’nin icatına kadar kadınlar
sutyen diye balina kemiğinden yapılan tuhaf, batan aparatlar takıyormuş. Bu kadın sayesinde artık daha sağlıklı iç
çamaşırları kullanıyoruz.
Bir de hem güzel hem de çok zeki olunabileceğinin canlı
örneği Hedy Lamarr var. Kablosuz iletişim sistemlerinde
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