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Cinayet tanığı robot

Bay A, boğazı sıkılarak öl-
dürülmüş, sonra evin
banyosuna atılmış. Ev
sahibi, o gece eve Bay

A ve Bay B'yi maç seyretmeye da-
vet etmiş. Ev sahibi, geç saatler-
de yatmaya giderken, A ve B hala
maç seyrediyormuş. Ev sahibi da-
ha sonra uyandığında ne görsün?
Bay A, banyonun içinde ölü.

Polis, ev sahibini cinayetle suçla-
yıp tutuklamış. Misafir Bay B, maç-
tan sonra evine gitmek için ayrü-
dığını söylüyor. Tamğı var: Eşi. Ev-
de geride kalan Bay A'ya ne olduğu
bellideğil.

Buraya kadar "sıradan" bir poli-
siye olay. Cinayeti kim işledi? Ne
zaman? Nasıl? Neden? Polis nasü
delilbulacak?

Ama... Evde, Amazon'un sesli
komutla çalışan Echo adh "kişisel
asistanı" (!) var. Bu cihaza "Alexa?!"
diye seslenince cihaz "uyanır" ve
her türlü akıllı-akılsız soruya ce-
vap verir. Veya evin ışıklannı açar,
kapatır, müzik çalar v.b. Echo, bir
akülı ev cihazı. Apple'ın Siri'si gibi
bu Alexa da sakin bir kadın sesiy-
le karşıhk verir. Ve de, Alexa, ken-
disine konuşulmasını hep bekle-
diği için 7 mikrofonuyla sürekli
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dinler. Uyandırma komutu alınca
bunu Amazon sunuculanna iletir.
Alexa'ya verilen komutların ne sü-
reyle kaydedildiğini Amazon açık-
lamıyor. Cihaz, son bir dakikanın
kaydını saklar, sonra siler diye tah-
min eden hukukçular var. Sunucu
da siliyor mu? Yoksa, Amazon su-
nucusunda (bulut denilen, kimbi-
lir hangi sunucuda) bu kayıt hep
duruyormu?

Bir polis soruşturması, aniden
iletişimin, özel yaşamın gizlili-
ği tartışmasına kaydı. Polis, cina-
yet zanhsının evindeki Echo'ya el
koydu. Sonra da Amazon'a "Sizin
buluttaki şu kayıtları görelim" de-

di. Amazon, vermem dedi. Polis yi-
ne istedi. Amazon yine ohnaz dedi.
Şimdi polis, Amazon'daki kayıtları
nasıl alacak, o raundahazırlanıyor.
Amerikalı yorumcular. polisin ilk
iki talebinin hukuken belirsiz ol-
duğunu, üçüncü talebin daha odak-
h olacağını söylüyor.

Bu tartışma, Aralık 2015'te
ABD'nin San Bernardino kentin-
de terör saldırısı düzenleyen kişiye
ait iPhone'un şifresini Apple'ın po-
lise vermemesine benziyor. O olay-
da da FBI, Apple'dan, terör soruş-
turması için şifreyi talep etmişti.
Uzayıp giden hukuki tartışmalar
sırasında FBI, adını açıklamadığı
bir yabancı bilişim şirketinin yar-
dımıyla şifreyi kırdı. Küresel med-
yanın tahminine göre bu şirket,
dünya çapında çalışan İsrail mer-
kezli Cellebrite olabilir.

Cinayet soruşturmasında bir
başka açı daha var. Evdeki tek ya-
pay zekalı cihaz Echo değil. Ev sa-
hibinin kullandığı "aküh" su siste-
mindeki duyargalar, cinayet gecesi
evde normalden fazla su kullaml-
dığım ölçmüş. Hem de cinayetin
olduğu tahmin edilen 1-3 arasında.
Miktar epeyce: 530 litre. Polise gö-
re zanlı, yerdeki kan izlerini silmek

için bu kadar çok su kullanmış ola-
bilir? Zanlı, suçlamaları reddedi-
yor. Ama acaba akıllı bir evde yaşa-
dığına çoktan pişman mıdır?

Konu, hukukçular için ciddi,
Amerikan medyası içinse yeni bir
"oyuncak" konusu oldu. CNN, bir
robottan "kişisel asistan" diye söz
ederek, "Kim derdi ki bir kişisel
asistan günün birinde potansiyel
cinayet tanığı olacak?" diye sordu.
Los Angeles Times, "Alexa, sahibi-
ni ele verecek mi?" diye merakta.
Bu konu medyada işlenirken bir
başka Alexa "olayı" daha yansıdı:
Dallas'ta6yaşındabirkız,Alexa'y-
la "konuşurken" benimle oynar
mısın, bana bir bebek evi alsana,
bisküvi de al demiş. Alexa, komu-
ta uyup bunları "ısmarlamış." Kı-
zın annesi eve gelince şaşkın. Bu
oyuncak ve bisküviler nereden
çıktı? Durum anlaşılmış. Şimdi
evde Alexa'ya bir şey sipariş eder-
ken, 4 haneli şifre kullanmaya baş-
lamışlar.

Eğrisiyle doğrusuyla, bütün bu
işler Amazon'un -kendi ifadesiy-
le- milyonlar ve milyonlarca Echo
satmasına da yardımcı. Gerçek ra-
kamı açıklamıyorlar. Açıklamaz-
lar. AmaAlexabiliyordur.

Uyku gelmeden esneyebilmek!
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Geçen yazımda ülkemiz
insanının değişen ko-
şullara ne kadar çabuk
ve kolay uyum sağlaya-

bildiğindenbahsetmiştim.Kişibazh
baktığımız zaman yakın geçmişteki
yaşananlan çok çabuk unutmak an-
lamma gelmesine karşılık bu uyum
yeteneği veya bir başka açıdan deği-
şen koşullara çok çabuk uygun hale
gelmemizi sağlayabilecek esneklik
işletmeler için hayati değere sahip-
tir. İşletmelerin bu esnekliğe sahip
olabilmeleri aslında iki bileşenle
açıklanabilir. Bu bileşenlerden bi-
rincisi üst yönetimin zihnen bu es-
nekliği kabullenebilmesi, ikincisi

ise bu anlayışı işletmeye (yapısma,
işsüreçlerineveişyapmamodelleri-
ne) aktarabümesidir.

İnternet kaynaklarına gö-
re 1800'lü yıllann sonuna doğru
Amerikan Patent Dairesi Başka-
nı Charles Duell "Artıkyeni hiçbir
şey yok. İcat edilebilecek herşey
icat edildi" dediği veya yine aynı
şekilde güvenilirliği sorgulanabi-
lir kaynaklara göre Henry Ford'un
kredi talebini görüşmek için gittiği
banka müdürünün kendisine "At-
lar her zaman kullanılacaktır. Oto-
mobil ise geçici bir hevestir" diye
cevap verdiği söylenmektedir. Zi-
hinsel olarak bir işletme yönetimi-
nin esnekliği kabullenmesi dedi-
ğim zaman bahsettiğim böyle bir
düşünce yapısma sahip olmamak-
tır. Bir başka deyişle biz bu işi böyle
yapanz veya bu işin doğrusu budur
yaklaşunından uzak olabilmektir.

Daha farklı söylersek sürekli öğre-
nebümeyi kabullenebümektir.

Arjantinli bir akademisyen And-
res Hatum'un 2007 yılında "Ge-
lişen Ekonomilerde Örgütsel Es-
neklik" alt başlığıyla yayınladığı
kitabı (Adaptation or Expiration
in Family Firms) bizim ülkemizde
faaliyet gösteren işletmeler için de
önemli bilgi ve değerlendirmeler
içeriyor. Şirketlerin faaliyet gös-
terdiği çevrenin değişken ve belir-
siz olmasının 4 ana temeli oldu-
ğu, bunların sırasıyla küresel bağ-
lantılar, bilgi teknolojileri, bilgi
tabanlı rekabet ve politik belirsiz-
lik olduğu kitapta verilen bilgilerin
başında geliyor. Bu dört etkenin or-
taya çıkardığı en önemli sonuçlar
ise rekabetin şiddetlenmesi, ürün
hayat sürelerinin kısalması ve ar-
tan teknolojik inovasyon olarak sı-
ralanıyor. Bu değişim kaynakları-

nın arkasından ise yöneticilerin
önünde iki tercih olduğu, ya deği-
şime karşı duyarsız kahp bir süre
sonra yok olmak veya değişime gö-
re kendilerini şekillendirip getir-
diği avantajlardan yararlanmak.

2000 yüında sonuçları yayınla-
nan bir başka çalışmada ise çevre-
ye uyum sağlama yetenekleri yük-
sek ve yenilikçi şirketlerin deği-
şimleri yapılarına yansıtabünüş,
süreçlerini yenilemiş ve yeni iş
modellerini uygulamış şirketler
olduğu belirtilmektedir. Yani, es-
nek bir örgüt yapısma sahip olmak,
yeni insan kaynaklan pratikleri ge-
liştirmek ve rasyonel bir küçülme
sürecine sahip olmak gibi uygula-
maları başarıyla gerçekleştirebi-
len şirketler dir bunlar. Gelecekya-
zıda ele alacağım soru bizim ülke-
mizde bu esnekliğe ihtiyaç var mı
ve nasıl sağlayabiliriz?

Konutları esir alan büroların kentsel dönüşüm ile imtihanı
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60
l ı yıllann ikinci

I yarısında Ankara
I Kennedy Cadde-
si 81 numaralı bi-

nada oturuyorduk. Kat maliklerinin
çoğunluğu yurtdışı görevlerindeki
diplomatlar olduğu için babam her
sene oy birliğiyle yönetici seçüirdi.
0 da sağ kolu bina görevlisi Hacı Bey
ile birlikte bu görevini zevkle yeri-
ne getirirdi. Tek sorun komşulanmız
Tuğrul ve Doğan ile arka bahçe çim-
lerinde kaçak futbol maçlarımızdı.
Onda da zaten çok geçmeden Paşa
Teyze'yeyakalanırdık.

Geçenyanmyüzyıldaköktendeği-
şiklikler oldu. Naifçe saygılı, iyi kom-
şuluk ilişkilerinden, acımasız çıkar
çatışmalarına doğru hızla evrildi

toplum, eko sistem, yaşam alanlan...
Bu çerçevede karşılaştığımız bir di-
ğer önemli kavram da her gün daha
fazla bürolar tarafından işgal edilen
yaşam alanlanmız oldu.

Mevzuatta her ne kadar "Başka bir
binanın bünyesinde büro hizmetleri
içinkullamlanbölümler, ana binanın
kullanım sınıflandırılmasına tabi-
dir" dense de bir konut binasındayer
alan bürolann tehdidini birkaç kate-
goriye ayırabiliriz. Örneğin güvenük.

İnternet'te 'ofis, apartman' anah-
tar kelimeleriyle yaptığımız basit
bir aramanm sadece yangm, patla-
ma haberlerini önüne getirmesi bu
konuda önemli bir gösterge veriyor:
Belli ki bu binalann yönetici ve ma-
likleri ilgili mevzuat ve bu mevzuatın
kendilerine yüklediği sorumluluk-
lardan haberdar değiller.

Keza, konutların işyeri amaçlı kul-
lanımı dabirkentsuçu...

Bu suçun işlenmesine göz yuman,

neden olan, sonuçlarından çıkar sağ-
layan kamu görevlileri, gayrimenkul
malikleriyle yöneticileri ahlak, hu-
kuk, tarih ve insanhk önünde tek tek,
zincirleme ve birlikte sorumlu. İş bu
noktaya gelmeden de yaptınmlarla
karşılaşmak olası. Bu yaptırımların
gerek malik, gerekse kullanıcı aley-
hine hukuki, mali ve başkaca sonuç-
ları olabiliyor. Kamusal alanlara ge-
lişigüzel araç park ederek, semt pa-
zan kurarak cankurtaran, itfaiye ve
kolluk araçlarınm girmesini engel-
lemek gibi bir kent suçu söz konusu...

Ekonomik ve
sosyal dönüşüm gerekiyor
BirdiğerkonudaboyutdasosyaLBu-
gün "Şişli'de bir apartman" semti-
ni akşamları ürkütücü bir karanlığa
gömen sebeplerin başında bölgede-
ki konutların ticari amaçlı kullanı-
mı geliyor.

Konutların ticari amaçla kullanıl-

maması Avrupa metropollerinde on
yıllardır sağlandı ve şehirlerin sağ-
lıklı gelişimi adına olumlu sonuç-
lar alındı. Bu sağaltımın Türkiye'de
de başlaması için geç kalmış sayıl-
mayız. Özellikle İstanbul gibi bü-
yük bir metropolde seçilecek pilot
semtlerde bu iyileştirme başlatüabi-
lir. Konut binalarındaki büroların iş
merkezlerine taşmmasıyla birlikte,
anarşik ticari bölgeler sağlıklı yaşam
alanlanna dönüşebilir, konutlar ger-
çek kiracılarına kavuşur, emlak de-
ğerleri olumlu etkilenir.

Gündemdeki 'kentsel dönüşüm'
kavramını doğru uygulamanm ilk
adunlanndan biri bürolann konut
alanlarından çıkıp, bu amaçla yapıl-
mış iş merkezlerine taşınması, kü-
melenmenin olumlu etkilerinden
yararlanması ohnalıdn-. Görev bele-
diyelerindir.

Söz sonu: Bugünün menfaati, yan-
mn felaketini hazırlar.

Azerî kahvaltısından
"balh günler"e...

FarukŞüyün
ehlikeyfisdunya.com

Farklı şehirlerin. yeni
mekânların, değişik tatlann.
son teknolojilerin peşinde
koşmaktan mutluluk duyan,
bunların insan ömrünü
güzelleştirenin ayrıntılar
olduğunu düşünenlerle yani
hayatta her anlamda lezzet
arayanlarla yine beraberiz.
Işte bu haftanın konuları...
Ayrıntılar mı? internette
www.dunya.com adresinde
"anasayfa "daki "ehlikeyf"
sekmesinde.

•"Uğurlu gün dadlı. lezzetli
seher yemeyi ile başlar"
Zengin çeşitliliği ve doğal malze-
meleriyle tanınan Azerî mutfağı-
nın geleneksel sabah kahvaltısı
(seher yemeyi) ve çay sofrası (çay
süfresi) ile tanıştım geçtiğimiz
günlerde. Sultanahmet'teki Ajwa
Hotel'in Executive Chef'i Ramin
Nuriyev'in hazırladığı, "Uğur-
lu gün dadlı, lezzetli seher yemeyi
ile başlar" Azeri deyişini doğrular
nitelikte 41 farklı lezzetin sunul-
duğu kahvaltı, "Kimin ağrıyır ca-
nı, bol çay içsin mercanı, her bir
derdin dermanı çay çay çay" Azeri
şarkısını anımsatan çay sofrası ile
sürdü. Azerî usulü çay servisi mü-
rebbe adı verilen reçeller, baklava,
kurabiye, kete ve çerezler eşliğin-
de yapüıyor. "Pürrengî" sözcüğü
ise bizim tavşankanı tabirinin kar-
şıhğı olarak kullanılıyor...

•Gaziantep beyran ve
yuvalaması coğrafi
isaret tescili aldı
"Coğrafi Tescil Belgesi" alınmak
üzere başvurusu yapüan iki ürü-
nün coğrafi işaret tescili Türk Pa-
tent ve Marka Kurumu tarafm-
dan onaylandı. Türk Patent ve
Marka Kurumu'nun Ankara'da-
ki merkezinde gerçekleşen tescil
takdim törenine Gaziantep Bele-
diye Başkanı Fatma Şahin, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yar-
dımcısı Hasan Ali Çelik ve Türk
Patent ve Marka Kurumu Başka-
nı Prof. Dr. Habip Asan katüdı.
Öte yandan, Gaziantep Büyükşe-
hir Belediyesi, İspanya'nm baş-
kenti Madrid'te düzenlenen FI-
TUR 2017 Turizm Fuarı'na ka-
tüdı. Bu yıl 32'incisi düzenlenen
FITUR 2017 Turizm Fuan'nın
Türkiye standında tüm yöre-
sel lezzetlerle birHkte Gaziantep
mutfağı da tanı tıldı.

•Istanbul'un "balh günler'i!
Harbiye Askeri Müze ve Kül-
tür Sitesi'nde gerçekleştirilecek

"Üretici'den Tüketiciye Bal ve
An Ürünleri" temalı "Ballı Gün-
ler" şubat ayında 4. kez sektörü
bir araya getirecek. 58 bine yakın
üyesi ile Türkiye'de an ve ancı-
lann temsil edildiği sivil toplum
kuruluşu Türkiye An Yetiştirici-
leri Merkez Birliği organizasyo-
nu, 24-26 Şubat tarihlerinde üç
gün boyunca tüketiciye açık ola-
cak...

•Dçarı çıkmadan önce
havaları Ttvitter'a danışın!
Başta İstanbul olmak üzere Tür-
kiye'nin büyük bir kısmı son yıl-
lann en büyük kar yağışına sahne
oldu. Kentlerin beyaza büründü-
ğü soğuk havalar daha uzun süre
kendini hissettirecek. Peki önü-
müzdeki günlerde, hatta hafta-
lardahavalar nasıl olacak? İşte en
sık güncellenen ve arada keyifli
paylaşımlar dayapan Tvvitter he-
sapları: @BunyaminSurmeli, @
meteoroloji_twi, @huseyinoztel,
@HavaForum, @halit_sivuk, @
isthavadurumu

•Metro Toptancı Market'ten
hedefler, yeni projeler
Metro Toptancı Market Ge-
nel Müdürü Kubilay Özerkan,
2016'nın kontrol edilemeyen
faktörlerin sosyal ve iş hayatıru
etkilediği bir yıl olduğunu belir-
terek "Yaşanan olaylardan hem
HORECA hem de perakende
sektörü olumsuz etkilendi" de-
di. Özerkan, bu yıl da yeni mağa-
za yatınmları olacağını açıkladı.
Metro, 2017 yılında KartaTdaki
yeni mağazasının yani sıra, açı-
lacak yeni HORECA dağıtım
noktalanylayenibölgelerdepro-
fesyonellere sevkiyat yapmaya
devamedecek.

Öte yandan, Metro Toptancı
Market tarladan sofraya uzanan
mücadele, emek ve fedakârlığı
konu alan bir reklam kampanya-
sına imza attı. "Kolay Vazgeçme-
yenler"in hikâyesini işleyen rek-
lam filmleri ekranlarda yer ahna-
yabaşladı.

•Çocuklarınıza üç güzel
tatil hediyesi
Rahmi M. Koç Müzesi, çocukla-
nnmtatildehemsosyalleşmesini
hem de eğlenmesini isteyen her-
kesi eğlence dolu bir gün için mü-
zeye davet ediyor. Sergiler, atlı-
kannca ve tren seferleri, atölye
çalışmalan gibi aktivitelerin ya-
ni sıra 14 binin üzerinde obje içe-
ren farklı koleksiyonlar çocuklan
bekliyor.

Türkiye İş Bankası Müzesi, bir-
birinden eğlenceli ve eğitici atöl-
ye çalışmalan ile çocuklarınyan-
yıl tatilini renklendirmeyi hedef-
liyor. Eminönü'nde yer alan tarihi
binada gerçekleştirilen atölye ça-
lışmalan 4-13 yaş arası çocuklara
yönelik olarak hazırlandı.

Tadında Anadolu ve Cakes and
Bakes, çocukların sömestr tatili-
ni eğlenerek ve öğrenerek geçir-
mesi için Tadında Anadolu'nun
Maslak Uniq İstanbul ve Capi-
tol AVM'de yer alan şubelerin-
de her yaşa uygun doğal ve orga-
nik oyuncaklar üreten Zeytin Çe-
kirdeği firması ile birlikte ahşap
oyuncak boyama etkinlikleri ger-
çekleştirecek.
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ne bir yıl bitti, yenisi baş-
ladı. Bu dönemlerde şir-
ketlerde çalışan perfor-
mansları gözden geçirilir.

Bazı çahşanlar işten ayrılır, iş değiş-
tirir, terfi eder. Çalışanlar için yıl-
sonları heyecanlıdır. İnsan kaynak-
lanndan "1 Ocak'tan geçerli olmak
üzere" şeklinde mektuplar alırsınız!

Şimdi geçmişin bir filmini tekrar
oynattım. İş hayatında kimleri gör-
dük? İlk hatırladıklanm şirketlere
özel bir destekle girmiş, hiçbir katkı-
sı olmayan, dokunulmazlığı olan in-

İnsanları doğru motive edip, doğru değerlendirebiliyor muyuz?
sanlar. Bunlann bir türevi de bazı sı-
fatlarla donanmış insanlar, bunlarda
sıfatlan gereği işlerine, geliyorlar gi-
diyorlar. Bunlardan bürokratik teş-
kilatlarda çok görüyoruz. Müfettiş-
ken aman ona dokunma demişler-
di bana. Sonra bu insanlardan başka
yerlerde de gördüm. Bir şey söyle-
diğinizde, "Genel müdürün veya yö-
netim kurulu başkanının bilgisi dâ-
hilinde" cevabım alıyorsunuz! Do-
layısıyla bunların performansına
da dokunamıyorsunuz. Sonra ken-
dilerine tammlanan işini yapan in-
sanlar gördüm. Onlarda verilen işi
yapıyor o kadar. 9.00 başla, 18.00 bi-
tir, standart performans yani. Bir-

de kendini parçalayan insanlar gör-
düm. Cumartesi herkes evde, o işi-
nin başında, saat 20.00 hâlâ çalışıyor
haftada 50,60 saat çalışıyor Özveri-
li, fedakâr, çalışkan karşılığında bir
şey beklemiyor. Ona belki kuru bir
teşekkür yeter. Çoğu zaman bu bi-
le çok görülüyor. Hatta " ne var dı-
şarıda bu kadar işsiz var ben ona iş
vermişim çalışacak tabii ki" şeklinde
cevap aldığımda oldu. Ben fedakâr-
ca çalışan kişilerin kesinlikle özel
olarak ödüllendirilmesinden yana-
yım. Ödüllendirme sizi korkutma-
sın, ödül para olmak zorunda değil.
Birde ekipler vardır. Yaptıkları iş ge-
reği birlikte çalışan insanlar. Proje

ekipleri, IT grupları vs. Ekip halin-
de performans beklenen işlerde tüm
ekibin aynı oranda değerlendirilme-
sinden yanayım. Hem ekip perfor-
mansı bekleyeceksiniz hem de ekip
içinde farkhlıklar yaratacaksınız.
Bireysel performans beklenen işler-
le, ekip çalışması sonucunun önemli
olduğu işlerin performans kıstasları
aynobnalı.

• • •
Hep ısrarla söylüyorum, biz insanı

anlamak istemiyoruz. İnsan hayvan-
dan farklıdır bilişsel dünyası vardır.
Aynı zamanda bir çiçek gibidir. Göl-
geye koyarsmız solar, camın önünde
güneşe koyarsmız canlamr. yani mo-

tive olur. Motive olunca performansı
artar. Performansta sonuçlan etki-
ler. İnsan performansı motor perfor-
mansından farklıdır. Bu performans
sadece kişisel teknik özelliklere bağ-
u değildir. İnsan kendi çevresindeki
faktörlerden de (yönetim, kaynaklar,
çahşma ortamı) etkilenir. İnsanı de-
ğerlendirirken bunlara da bakmak
gerekir. Kimi insanın içsel motivas-
yonu yüksektir. Bu insanları bir te-
şekkürle mutlu edebilirsiniz. Kiraisi
dışsal motivasyon olmadan çalışa-
maz. Motivasyon insamn temel ih-
tiyaçlarından biridir. Bunu görme-
mezlikten gelemeyiz. Samyorum bu
konuya işyerlerinde daha çok önem

verilmesilazım.
Şunu unutmamalıyız, şirketler ça-

lışanlan sayesinde bir yere geliyor-
lar. Önümüzdeki dönemde robotlar
gittikçe daha fazla insanın işini el-
lerinden alacaklar ancak hep konu-
şulan yaratıcılık, inovasyon, özveri,
sürekli iyileştirme vs. bunları kim
yapacak? Yine insan. Biz maalesef
insanı anlayamadık. Bu yüzden dün-
yada insani gelişmişlik endekslerin-
de en alt sıralardayer almaya devam
ediyoruz. İnsanı doğru anlamak,
doğru yerde kullanmak, çalışmala-
nnı doğru değerlendirmek ve karşı-
hğmı adil bir şekilde vermek zorun-
dayız. Bu insani bir görevdir.


