Haziran 2021

1

Haziran 2021

İÇİNDEKİLER

CEBİNİZDEKİ
ASİSTAN
AI MAKALE

Yapay zekâ temalı yeni
sayımızda ilk makaleyi de
yapay zekâ yazdı ve bize
AI’nin otomotiv sektöründeki
yükselişini anlattı.
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Eski sürüşlerinizi gözden
geçirmek, yakıt seviyenizi,
kalan park sürenizi hatırlamak gibi işleri teknolojiye
bırakmanın zamanı geldi.
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HABERLER
Robot sommelier’den dünyanın
içinde robotların gezindiği ilk
yapay zekâ şehrine ve otomobile
dönüşebilen Transformers
uçağına dek teknolojideki
yenilikleri konu ediyoruz.
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Mercedes-Benz AG
Yönetim Kurulu Üyesi Jörg
Burzer, elektrikli otomobil
teknolojisinin geleceğini
anlatıyor.
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MERCEDES-BENZ YENİ S-SERİSİ
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Getirdiği üst düzey kalite ve
zamanın ötesindeki teknolojiyle
bir “trend belirleyici” olan
Mercedes-S’yi detaylarıyla
inceliyoruz.
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İnsansız sanat mümkün mü, yapay zekâ ile üretilen her eser, sanat
eseri sayılır mı, şu ana dek hangi eserler öne çıktı; yeni medya
sanatçısı Eylül Duranağaç’tan dinliyoruz.
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Otonom araçlardan daha
büyük bir devrim olması
öngörülen yapay zekâ
teknolojisine sahip yatlar,
insansız gemiler ve dijital
limanların geleceği hakkında
bilgi almak için yazıyı
okumadan geçmeyin.

Kıymetli müşterilerimiz ve okuyucularımız,
2021 yılının ilk çeyreğini geride bıraktığımız
bu dönemde, Türkiye otomotiv pazarındaki
olumlu gelişmeler bizleri mutlu etti. 2020 yılı
ilk çeyreğine göre 2021 yılının ilk 4 ay satışları
% 74,1 artarak 271.173 adet olarak gerçekleşti.
İhracat değeri ise % 33,6 oranında artarak
10 milyar 352 milyon dolar seviyesine ulaştı.

MODA VE
OYUN

Louis Vuitton, Burberry, Gucci, Balenciaga
gibi birçok lüks moda markası oyun üretiyor,
modanın geleceğinin oyunlarda olduğu
tartışmaları gündemde. Bunun arka planını
ve nedenini inceliyoruz.
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2021 yılının ilk çeyreğini geride bıraktığımız bu
dönemde, Türkiye otomotiv pazarındaki olumlu
gelişmeler bizleri mutlu etti.
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Beşir ACAR
Mercedes-Benz’in günün
her vaktinde yanınızda
olacak teknoloji ürünlerini
sizin için seçtik.

Yönetim Kurulu Başkanı

Bu olumlu tablolar ışığında, bizi geleceğe
dair en çok ümitlendiren ve tüm dünyada
sürdürülebilir yaşama ait güçlü adımlar olarak
gördüğümüz elektrikli araçların büyüme
trendleri debizleri mutlu etmeye devam ediyor.
Elektrikli araç satışlarında Türkiye pazarında
2020 yılında gerçekleşen 115 satış, 2021 yılı ilk
çeyrekte 444 adet olarak hayata geçti. Gelecek
nesillere sürdürülebilir bir yaşam bırakmak
tüm insanlığın önemli bir görevi. Bu alandaki
satışların artışını izliyor olmak bizleri daha da
mutlu edecektir.
Karşımızdaki olumlu veriler ışığında ve
vizyonumuz doğrultusunda, Gelecek Otomotiv
olarak sizlerin bize dokunabildiğiniz her
noktada; değişimleri fırsata çeviren, doğru
ve akılcı çözümler üreterek hızlı aksiyon
almayı kendimize ilke edinen güçlü bir
ekibiz. Yenilikçi çizgimiz ve uzun vadeli
planlarımız sayesinde sektörün anahtar
oyuncularından biri olmaktan gurur duyuyoruz.
Dergimizin bu sayısını keyifle okumanızı
diliyorum.
“Çünkü sizler
değerlisiniz.”

Gelecek

Otomotiv

için

Saygılarımla…
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Gelecek
Şimdi Başlıyor!
Her yıl ABD’de düzenlenen CES (Tüketici
Elektroniği Fuarı), bu yıl Ocak ayında
ilk defa dijital ortamda gerçekleşti. Tüm
dünyada geliştirilen; tüketici teknolojisi
donanımları, içeriği ve teknoloji sağlama
sistemlerinin sergilendiği fuarda, teknoloji
geliştiricileri ve tedarikçileri bir araya geldiler.
Sizlerin de 2020 yılından anımsayacağı gibi
Mercedes-Benz, Avatar’ı ve Avatar’ın üstün
özelliklerini ilk kez bu fuarda duyurmuştu. CES
Fuarı’nda bu yıl otomotiv sektörü teknolojileri
başta olmak üzere; 5G, blockchain, yapay
zekâ, artırılmış gerçeklik, drone ve robotlar
en çok konuşulan teknolojiler arasındaydı.

Gelecek Otomotiv olarak varlık sebebimiz olan
siz değerli müşterilerimize en iyi, en kaliteli ve
yenilikçi hizmetleri sunmayı ve bu hizmetleri
teknolojiye paralel geliştirmeyi amaç edindik.

Bekir KOMAN
Gelecek Otomotiv CEO
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Teknolojilerin
hızlı
gelişimi,
tüketici
ihtiyaçlarının ve beklentilerinin paralelliğini
de gözler önüne serdi. Bu gelişme ve ihtiyaçlara
paralel, Gelecek Otomotiv olarak varlık
sebebimiz olan siz değerli müşterilerimize en iyi,
en kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmayı ve bu
hizmetleri teknolojiye paralel geliştirmeyi amaç
edindik. Ekiplerimizle birlikte sunduğumuz
deneyimi en üst noktaya çıkartmak amacıyla
geliştirdiğimiz
CRM
uygulamalarımız,
tüketici yolculuğu, müşteri memnuniyeti, ürün
deneyiminin sanal gerçeklikle uyarlanması,
bilgiye hızlı ve ulaşılabilir akıllı arama
sistemlerinin dijital sistemlerimize entegre
edilmesi en önemli gündem maddelerimizdi.
Dergimizin bu sayısında dünya gündeminde
teknolojiye dair sizin için seçtiklerimizi;
vizyonumuz doğrultusunda işlevsel teknolojilerle
harmanladığımız, aranılan bilgiye en hızlı ve
kolay biçimde ulaşabileceğiniz yeni kurumsal
web sitemizdeki özellikleri ve dijital dergimize
değer katan konuklarımızın röportajlarını
keyifle okumanızı dileriz.
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AI MAKALE

Yapay Zekâ ve
Otomotiv Sektörü

Bu yazı yapay
zekâ tarafından
yazılmıştır.

Cebinizdeki Asistan
Yakıt seviyeniz ve kalan park süreniz nedir, en yakın yakıt istasyonu nerede,
geçen haftaki sürüşleriniz nelerdi, hatırlamayı ona bırakın.

Otomotiv sektöründe birçok lüks otomobil markası, yeni modelleri için
yapay zekâyı çok yaratıcı bir şekilde kullanıyor. Ve gelecekte bunun daha da
arttığını göreceğiz.
Otomotiv endüstrisi köklü bir değişim geçiriyor ve
tüketici elektroniği endüstrisinin de yeni bir döneme
girdiği oldukça açık. Yeni teknolojiler, otomobillerde
güvenliği, konforu ve rahatlığı artırmak ve
e-mobiliteyi geliştirmek için kullanılıyor ve otomobil
endüstrisi kapsamında pek çok marka ilkleri hayata
geçirmek için adımlar atıyor. Ayrıca yapay zekâ,
sürücüsüz arabalar, gelişmiş batarya teknolojisi ve
yakıt hücreleri gibi gelişen teknolojiler de otomotiv
endüstrisini dönüştürüyor. Peki otomobillerin
geleceği ne olacak? Yapay zekâ uygulamaları
sayesinde cep telefonları gibi günlük hayatımızın
vazgeçilmez bir parçası olacaklar mı?
Hâlâ bilgi işleme sınırları geliştirme aşamasında
olan yapay zekânın büyük verilerin tanınması,
işlenmesi, çevrimiçi ortamda çalışma gibi pek çok
kullanım alanı vardır. Yapay zekâ, derin öğrenme
yöntemleriyle insanın bilişsel yeteneklerini taklit
ederek devasa sayıdaki veriyi saniyeler içinde
öğrenir ve kullanır. Oysa bir ağ mühendisi tarafından
manuel olarak gerçekleştirildiğinde bu tür bir
analizin gerçekleştirilmesi saatler veya günler kadar
sürecektir. Yapay zekânın çalışma sistemi, karmaşık
hesaplamalar ve sürekli güncelleme gerektiren
geleneksel bir bilgisayar algoritmasından çok
farklıdır.
Otomobillerin yapısında da çok fazla veri bulunur
ve kullanım ömrü boyunca, problem çıkması
durumunda kullanılabilecek birçok şey veri olarak
kaydedilmek zorundadır Bu sebeple yapay zekâ
otomotiv sektöründe bir mega trend durumunda;
2017 CES Fuarı’nda NVIDIA’nın geleceğin mobilitesi
için şart olarak yapay zekâyı sunmasıyla eşzamanlı
olarak otomobil sektöründe kökten devrim
yaratacak araçlarla tanıştık: Otonom araçlar.
Otonom araçlar, yapay zekâ sayesinde bir arabanın
kendisini A noktasından B noktasına götürmesini
zaten mümkün kılıyor, peki ama bu teknoloji
ne kadar ileri gidecek? Otonom arabalarımızda
başlangıç noktası, yoldaki nesneleri algılayan ve
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gerçek zamanlı olarak kararlar veren kameralardır.
Karşıdan karşıya geçen bir aracı belirledikten
sonra ona tepki verirler, fren yaparlar, direksiyon
simidini otomatik olarak istenen yöne çevirirler ve
frenleri etkinleştirirler. Hepsi bu kadar değil: Akıllı
direksiyonlar, sürücünün hareketlerini algılar ve
konsoldaki ayarları yapar. Direksiyon, sürücünün
ihtiyaçlarına göre otomatik olarak ayarlanır; bir
koltuk, konfor gereksinimlerine uyum sağlar.
Amazon Alexa ve Google Asistan gibi sesli asistanlar
artık araçlarımızda alıştığımız uygulamalar olmakla
birlikte aslında yapay zekâ ürünüdür. Bunlar, sürüş
deneyiminizi çok daha güvenli, basit ve sorunsuz
hale getirmek için kullanılır. Ayrıca otomobilinizin
performansını ve eklentilerini de iyileştirebilir.
Birçok görevi aynı anda yürüterek günlük
hayatınızda zaman kazanmanızı sağlar, verileri sizin
için kaydeder.
Otomotiv sektörünün geleceğinde öngörülen ise,
tüm bu yapay zekâ gelişmelerinin başarılı olması ve
fark yaratması için otomobil üreticilerinin gelecekte
yalnızca koşulları izleyen değil, aynı zamanda tepki
verebilen akıllı otomobiller üreteceği. (AI)

Uygulamayı üç adımda kullanmaya
başlayabilirsiniz:

Sizi telefonunuzla kurabileceğiniz bağlantıların bir adım daha ötesini
düşünmeye davet ediyoruz. Mercedes-Benz’in dijital çağda müşterilerin
değişen gereksinimlerine odaklanma girişimi “En İyi Müşteri Deneyimi
4.0” çalışmaları sonucunda geliştirilen Mercedes me Adapter, aracınızda
ve cebinizde 24 uyanık bir asistan olarak görev alacak.
Sizin aracınızla ilgili hiçbir şeyi hatırlamanıza ya da not almanıza
gerek yok; çünkü Mercedes me Adapter uygulaması hepsini
sizin için kayıtta tutuyor. Donanımı geleceğe yükselten bir
akıllı telefon uygulaması olan Mercedes me Adapter, aracınızla
ilgili önemli verileri ve faydalı fonksiyonları akıllı telefonunuza
yansıtarak günlük yaşantınızı önemli ölçüde pratikleştiriyor.

• Mercedes me portalına giriş yapın.
• Mercedes me Adapter uygulamasını
akıllı telefonunuza yükleyin.
• Mercedes me Adapter’ı Mercedes-Benz
bayisinde etkinleştirin.
Mercedes me Adapter, 2002 üretim
yılından itibaren piyasaya sürülen birçok
Mercedes-Benz ile uyumlu olacak şekilde
geliştirildi.
Aracınızın
uygulamayla
uyumlu olup olmadığını merak ediyorsanız
Mercedes internet sitesindeki listeden
öğrenmeniz mümkün.

Bu uygulama sayesinde ulaşabileceğiniz bilgilerin sayısı epey fazla:
Aracım, mobilite, istatistikler ve servis başlıkları altında; yakıt seviyesi
ve menzil gibi araç durumları, en yakın park yerleri, park yeri ücretleri
ve kalan park süreniz, bir hafta veya bir ay içerisinde yaptığınız tüm
sürüşler, tüm yakıt işlemleriniz ve hatta bulunduğunuz yere yakın en
ucuz yakıt istasyonu, yakıt istasyonunun açılış kapanış saatleri gibi
verilerle birlikte; bekleyen servis tarihlerinizi ve hatta algılanabilir
olası arızaları ve yine kokpit modu ve sürüşünüzü daha iyi hale
getirmek için hızlanma ve frenleme gibi davranışlarınıza verilen
sürücü puanı gibi verileri telefonunuzdan takip etmeniz, hatta
dışarıya aktarmanız mümkün. Uygulama, düşük yağ seviyesi,
kritik lastik basıncı gibi durumlarda sizi uyarır ve bayiye otomatik
olarak haber verir; böylece hızlıca randevu oluşturabilir, 24 saat
açık acil yardım hattına ulaşabilirsiniz. Verilere göre, şu ana dek 500
binden fazla araçla eşleşen uygulama, sadece park yeri bulma ve yakıt
istasyonu bilgisi için bir haftada ortalama 150 bin kez kullanılmış; bu da
Mercedes me Adapter’ın hayatınızı nasıl daha pratik hale getireceğini
kanıtlıyor.

9

Haziran 2021

HABERLER

Yapay Zekâ ile
Masaj

Transformers
Deneyimi

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES’te her
yıl sıra dışı lüks cihazların tanıtıldığını görürüz.
Bu yılın yapay zekâyla geliştirilmiş en sıra dışı
cihazı ise Güney Koreli Bodyfriend markasının
ürettiği Quantum masaj koltuğuydu. Bu lüks
masaj koltuğu, bir ilk olarak Nava Clova AI Ses
Tanıma Sistemi sayesinde vücudunuzun hangi
noktalarının masaja ihtiyacı olduğunu bulup
ağırlıklı olarak o noktalara masaj yapıyor. Siz
de bu sırada koltuğun 10,1 inçlik dokunmatik
ekranında ve entegre Bang & Olufsen ses
sistemi eşliğinde film izleyebilir ya da müzik
dinleyebilirsiniz. Ayarlanabilir yatma seviyeleri,
masaj modülleri, hava soğutma / ısıtma sistemi
olan masaj koltuğu, kesintisiz bir güç rezervine
sahip. Yani daima masaja hazır!

Flexcraft, uçuşla ilgili bildiklerimizi değiştiren
ödüllü bir elektrikli uçak. Flexcraft’ta VIP kabini
uçuş için kanatlara bağlanıyor ve inişten sonra
kanatlar ayrılarak üç tekerlekli bir elektrikli
otomobile dönüşüyor. Bu kanatlar iki kargo
modülü taşıyabilirken VIP koltuklarda seyahat
eden dört yolcu, multi sensörlü pencereler
sayesinde çevreye tam olarak hakim oluyor ve
uçuşu dahi yeniden planlayabiliyor. Tasarımcı
Almadesign şirketi, aracın kamp, balık tutmak
gibi aktivitelere de uyum sağlayabilen lüks VIP
kabini için ise, 1996 üretimi Mercedes-Benz
V-Class’tan ilham almış.

Akıllı evlerde şimdi artık bir de yapay zekâyla geliştirilmiş sommelier’niz var!

Robot Sommelier

amaçlayan ilk yer olacak. 33 dönümlük bir
alana kurulan şehir, yemyeşil bir görüntüye
sahip ve spor müsabakaları, sergiler, halka açık
Akıllı evlerde şimdi artık bir de yapay zekâyla etkinliklerle bir yaşam alanıyken gece Çin’in
geliştirilmiş sommelier’niz var! WineCab’in en büyük dijital ekranına dönüşüyor. Şehrin
geliştirdiği WineWall, şarap koleksiyonunuzu kurucusu mimar, AI CITY’yi doğa ve binalar ile
sergileyen ve sizin için doğru şişeyi seçip size robotla insan arasındaki engellerin kalkacağı
sunan lüks bir otomat. “Bu akşam bifteğin bir yer olarak tanımlıyor.
yanında ne içmeliyim?” diye sorduğunuzda
sizin için 600 bine kadar hafızaya alabildiği şişe
arasından doğru şarabı seçiyor, üç kamera ile
hareketleri izlenen robotik bir kol sayesinde size
doğru sıcaklıkta servis ediyor. Yorumlarınızı,
puanlarınızı kaydeden sommelier, ahşap
kaplamalarla oldukça şık bir görünüme sahip
ve gravür işlemeleriyle kişiselleştirilebiliyor.

Dünyanın İlk
Yapay Zekâ Şehri
Robotların insanlarla birlikte dolaştığı,
sürücüsüz araçların ve bisikletlerin arasından
geçtiğiniz, gece kulübünde robotlarla dans
ettiğiniz bir şehir düşünün. “Westworld”
dizisinden değil, şu an halihazırda inşa
edilmekte olan AI CITY’den söz ediyoruz.
Güneybatı Çin’de kurulacak AI CITY, geleceğin
asıl konusunun akıllı evler değil, şehirler
olduğunu öne süren bir akıllı şehir. Mimarinin
süperyıldızı Bjarke Ingels ve akıllı sistemler
geliştiren Terminus Group işbirliğiyle inşa edilen
şehir; yapay zekâya, robotik ağ oluşturmaya ve
geliştirmeye adanan, sürdürülebilir kalkınmayı
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Gelecek Çok Yakınınızda

Yenisinin En Büyük Rakibi

“Mükemmel Müşteri Deneyimi” sloganıyla hizmet veren Gelecek Otomotiv,
aynı hassasiyeti son teknolojiyle yenilenen gelecek.com üzerinden sunmaya
devam ediyor.

Sertifikalı, güvenilir ve hızlı biçimde kullanılmış otomobil alma ve satma
ihtiyacının cevabı: Mercedes-Benz Certified.

Bundan sadece on yıl öncesinde bile bu kadarını
tahmin edemezdik: Günümüzde bir otomobili evden
showroom’daymış gibi detaylı inceleyebiliyor, fiyat
alabiliyor, görüntülü danışmanlık hizmetinden
yararlanabiliyor, incelediğimiz aracın egzoz sesini
dahi duyabiliyoruz! Otomotiv sektöründe 25 yıllık
tecrübeye sahip Gelecek Otomotiv’in internet sitesi
gelecek.com, yenilenen yüzü ve barındırdığı pek çok
ilkle birlikte ziyaretçilerine, tamamıyla dijitalleşen
günümüze en uygun hizmeti sunuyor: Tek bir dokunuşla
erişebileceğiniz üç yeni uygulamayla birlikte detaylı
incelemeler ve hizmetler, konforlu ev ortamına taşınıyor.

Kullanılmış Otomobillerde
Karşılaştırma
Sitede yer alan kullanılmış otomobilleri, seçtiğiniz
bir diğer kullanılmış otomobil ile karşılaştırmanız
da mümkün. Seçilen iki kullanılmış otomobil; fiyat,
model, durum, renk ve şanzıman olmak üzere pek
çok farklı kategoride karşılaştırılıyor. Kullanılmış
otomobilleri WhatsApp üzerinden paylaşmak
istediğiniz kişilere iletebiliyorsunuz; Gelecek Otomotiv,
bu uygulamayla Türkiye’de hizmet veren tek bayi.

360° Sanal Tur
Sitenin sanal tur özelliğiyle kendinizi bir MercedesBenz showroom’unda hissetmeniz mümkün. Öyle ki
geçirdiğiniz vaktin kalitesinin artırılması için sanal
turunuzu müzik eşliğinde gerçekleştirebiliyorsunuz.
Showroom’daki otomobiller, 360° sanal tur ile
incelenebiliyor; oldukça detaylı bir şekilde otomobilin
iç tasarımını görebiliyorsunuz. Ayrıca otomobillerin
teknik ve donanım özellikleri de beraberinde sunuluyor.
Ardından fiyat teklifi almanız da mümkün. Bu sanal tur Görüntülü Danışmanlık
içerisinde Türkiye’de ilk kez sunulan bir hizmet olarak
Satış Sonrası Hizmetler Atölyesi’ni sanal olarak gezmek Sitenin bir diğer yeniliği ise dilediğiniz lokasyondan
mümkün.
çevrimiçi olarak bir Gelecek Otomotiv yetkili bayisine
ulaşabilmeniz. Görüntülü Danışmanlık Hizmeti’nden
Tüm bunların yanı sıra sunulan bir diğer ilk ise sanal yararlanmak için sitede sunulan bayilerden size en
turda görüntülediğiniz AMG GT 63 ve AMG G 63 uygun olanını seçmeniz yeterli.
otomobillerinin egzoz seslerini de tek bir dokunuşla
dinleyebilmeniz.

360

°
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sanal tur

Kullanılmış otomobil almak her zaman bir dizi
soruyu da beraberinde getirir. Aracın geçmişi,
kazaları, hasarları, genel muayenesi derken nihai
karara varana dek epeyce düşünmemiz gerekir;
verilen bilgilerin doğruluğundan emin olmamız
ve baktığımız her aracı ekspertize sunmamız ise
çoğu zaman mümkün değildir. Mercedes-Benz
Certified, bu önemli ihtiyaçtan yola çıkarak tüm bu
soruları en aza indirgemek için oluşturulmuş bir
program; Certified programında Mercedes-Benz’in
sertifikalandırdığı kullanılmış otomobillerde farklı
ve çok sayıda avantaj sunuluyor.
Mercedes-Benz Certified ile kullanılmış otomobil
alım satım işlemleri Mercedes-Benz güvencesiyle
gerçekleştiriliyor. Geniş bir yelpazede hazırlanan
programda her marka, model ve 6 yaşını / 150.000
km’yi aşmamış kullanılmış hafif ticari araç ve diğer
araç tipleri bulunuyor. Tüm bu araçlar, kusursuz
durumunu onaylayan bir sertifika almadan önce
yetkili bir Mercedes-Benz Certified bayisi tarafından
gerçekleştirilen ayrıntılı bir teknik kontrole tabi
tutuluyor ve detaylı araç temizliği yapılıyor. Alım
satım aşamasındaki hizmet, güvenli ve hızlı ilerliyor.
Alınacak kullanılmış hafif ticari araçla birlikte
ihtiyacınıza en uygun finansman ve sigorta işlemi
de program kapsamında sunuluyor.
Araç muayenesi, noter ve trafik işlemlerinin tamamı
uzman Mercedes-Benz Certified ekibi tarafından
yürütülüyor. Bu aşamada da en üst düzey kalite
anlayışı güvenli bir hizmetle birlikte sunuluyor.

Aynı zamanda aracın yasal / distribütör garantisi
sona ermiş olsa da Mercedes-Benz Certified
tarafından 2 yıl boyunca sınırsız km onarım
güvencesi, her marka ve yaşta otomobille takas
imkânı, mobilo ve 24 saat ücretsiz yol yardım,
sunulan hizmetler arasında. Kendi aracınızı
Mercedes-Benz Certified’da değerlendirmeniz de
mümkün. Herhangi bir Mercedes-Benz bayindeki
satış danışmanı tarafından belirlenen fiyata mutabık
kaldığınız takdirde aracınız detaylı ekspertize
alınıyor, ilk aşamada verilen bilgilerle detaylı
ekspertiz sonuçlarının aynı olması halinde aracınız
kararlaştırılan değer üzerinden takasa alınıyor.
Mercedes-Benz Certified programında sunulan
kullanılmış otomobillerin kalitesine ve uzun
ömürlülüğüne güvenildiği için her bir Certified
araç için kapsamlı taahhütler sunuluyor.
Mercedes-Benz Certified programının geniş araç
yelpazesinde aradığınız kaliteyi en güvenilir haliyle
bulacaksınız.

“Mercedes-Benz Certified sertifikalı kullanılmış
otomobillere www.mercedes-benz.com.tr adresi
üzerinden artık online satış platformu aracılığı ile
hızlı ve kolay şekilde erişebilirsiniz.”
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RÖPORTAJ

Sayın Burzer, üretim
ağınızda elektrikli
araç üretimi için
gerekli donanıma ne
kadar sahipsiniz?
Mercedes-EQ üretim ağı, elektrikli saldırıya
hazır. Bu dönüşümü birkaç yıl önce başlattık
ve tesislerimizi maksimum esneklikle kurduk.
Mercedes-EQ elektrikli modelleri, kademeli olarak
dünya çapındaki mevcut araç fabrikalarımıza
entegre ediliyor. İçten yanmalı motorlu veya plugin hibrit tahrikli araçlarla aynı hatlardan geliyorlar.
Aynısı, üç kıtada toplam altı tesis olarak bulunan
tüm Mercedes-Benz otomobil fabrikalarımız için
de geçerlidir. Bu konsept özellikle avantajlıdır
çünkü elektrikli araçlara olan talep, bölgelere göre
çok farklı gelişmektedir ve üretim planlamamızı
buna göre kısa sürede ayarlayabiliriz. Bu
şekilde müşterilerimizin tam olarak istediği şeyi
üretebiliyoruz.

“ODAK NOKTAMIZ
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK”
Mercedes-Benz AG
Yönetim Kurulu Üyesi
Jörg Burzer elektrikli
otomobil teknolojisinin
geleceğini anlatıyor.
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Yaklaşan saldırı
modeli için üretim
planlamanızdan söz
eder misiniz?
Kesin olan bir şey var: Portföyümüzdeki tamamen
elektrikli araçların oranı önümüzdeki yıllarda keskin
bir şekilde artacak. 2030’a kadar araçlarımızın
yüzde ellisinden fazlası montaj hattından xEV
olarak adlandırılan şekilde çıkarılacak. Plug-in
hibritler ve hibritler bu nedenle önümüzdeki
birkaç yıl boyunca üretim planlamamızda önemli
bir rol oynamaya devam edecek. Ancak hedefimiz
açıkça yüzde yüz Mercedes-EQ için tasarlandı ve
kapasitemizi tam olarak bu yönde ilerletiyoruz.
Çalışanlarımızın yanı sıra üretimimizi de bu
değişime adım adım hazırlıyoruz. Sürdürülebilirlik
konseptimiz de merkezi bir odak noktasıdır. Bunun
sebebi 2022’den itibaren dünya çapındaki tüm
Mercedes-Benz fabrikalarımızda CO₂ nötr
otomobiller üretmeye başlayacak olmamızdır.

Bu geçişte
karşılaştığınız
zorluklar nelerdi?
Devam eden üretim sırasında her araç lansmanı
zorlukları ile birlikte gelir. Bu tabii ki elektrikli
araçlar için de geçerli. Bununla birlikte,
tesislerimizdeki bilgi birikimi ve konumlar arası
sistem planlaması sayesinde, değişken çözümleri
hızla geliştirip uygulayabildik. Dijital üretim
ekosistemimiz MO360 aracılığıyla süreçlerimizin
tutarlı bir şekilde dijitalleştirilmesi de en önemli
katkı sağladı. Elbette burada önemli bir faktör,
sürekli olarak teşvik ettiğimiz fabrikalarımızda
meslektaşlarımız için hedeflenen niteliklere
ulaşmaktır.

“Mercedes-EQ
modellerini
Mercedes yöntemiyle üretiyoruz: Tamamen
dijital ve esnek,
yüksek verimli ve
maksimum düzeyde sürdürülebilir.”

Gelecekte güç aktarım
mekanizması üretimi
nasıl devam edecek?
Küresel Mercedes-Benz güç aktarım mekanizması
üretim ağı için, e-mobiliteye geçişte özel bir zorluk
öne sürüyor. Bununla birlikte, bölümümüzü bu
değişiklikle uyumlu ve gelecek için sürdürülebilir
hale getirmeye kararlıyız. Son yıllarda güç
aktarım tesislerimizde zaten kapsamlı bir bilgi
ağı oluşturduk. Bu bilgi ağı, pil üretim ağımızın
genişletilmesiyle başlar ve diğer şeylerin yanı
sıra, elektrikli aktarma organlarının parçalarının
imalatını ve montajını da içerir. Yine de, geleceğin
güç aktarma organlarının şu ankinden önemli
ölçüde farklı olacağı da açıktır.

Mercedes-EQ modelleri
için aküleri de
fabrikaların bünyesinde
mi üreteceksiniz?
Yerel pil üretimi, elektrik atağımızda önemli bir
başarı faktörüdür. İstikrarlı olarak artan talep
görüşüyle ve üretim planlamamıza uygun olarak,
küresel akü üretim ağımızı dünya çapında esnek
olacak şekilde kuruyoruz. Bugün zaten Kamenz,
Bangkok ve Pekin’de pil üretiyoruz. Hedelfingen ve
Jawor’daki akü fabrikalarımızın sayısının artması
yakın ve Brühl ve Tuscaloosa’daki meslektaşlarımız
zaten 2022’de üretime başlamaya hazırlanıyor.
Üretim ağımız, Mercedes-EQ model saldırısı için çok
iyi konumlandırılmış durumda.

Kişisel olarak
en çok hangi
yeni elektrikli
modeli dört gözle
bekliyorsunuz?
Temel olarak, her yeni Mercedes-Benz’i
dört gözle bekliyorum. Bunlardan en
önemlisi, kilometre taşı niteliğindeki
EQD üretim başlangıcıdır. EQD,
Sindelfingen’deki yeni Mercedes-Benz
fabrikamız 56’da S-Serisi ile birlikte
montaj hattından çıkacak. Burada, tüm
üretim ağımızın rotasını belirliyoruz:
En modern üretim teknolojileri ile
Fabrika 56, küresel ağımızın bir
taslağıdır. Aynı zamanda, MercedesEQ
modellerinin
üretimindeki
iddiamız olan Mercedes yöntemini
destekliyor: Tamamen dijital ve esnek,
yüksek verimli ve maksimum düzeyde
sürdürülebilir!
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MERCEDES-BENZ YENİ S-SERİSİ

DOĞUŞTAN LİDER!
Bir otomobilin bizler için üçüncü bir yaşam alanı
haline geldiğini düşünen Mercedes-Benz Yeni
S-Serisi’nde “business class” konforu sunuyor.
“Sonderklasse” kelimesinin anlamını biliyor
muydunuz? Sonderklasse, Almancada “özel
sınıf” anlamına geliyor ve Mercedes-Benz’in
amiral gemisi olan S-Serisi de kısaltılmış ismini
buradan alıyor. Dünyada en çok satan lüks sedan
Mercedes-Benz S-Serisi için haklı bir isim
tercihi; çünkü bugüne dek üretilmiş her
Mercedes-Benz S-Serisi otomobili için “zamanın
ötesinde” ve “trend belirleyici” demek mümkün.

araç ise 1972 üretim tarihli Mercedes-Benz W116
modeli. Neredeyse yarım asır önce üretilen W116’ya
baktığımızda neden onun “zamanın ötesinde”
olduğunu daha net anlarız: 1972’de üretilen bu
Mercedes-Benz W116’nın “sedan otomobil” türüne
getirdiği pek çok yenilik sıralayabiliriz, fakat bunlar
arasında en öne çıkanı, bu modelle birlikte ABS
fren sisteminin seri üretim olarak bir otomobilde
ilk kez kullanılmasıydı. Üretilen ilk W116’dan
itibaren yenilikleri peşinden getiren S-Serisi araçları;
Bu özel serinin temelleri yaklaşık 70 yıl önce 220 yaklaşık 50 yıldan beri liderlerin, başkanların, üst
modeli ile atılmış. S-Serisi adı altında üretilen ilk düzey yöneticilerin gözde aracı olmayı başardı.
16

Pazara çıktığı ilk günden bu yana neredeyse
4 milyonun üzerinde S-Serisi sedan otomobil
satıldı. 2 Eylül 2020’de duyurulan ve aralık
ayından itibaren de Türkiye’de satışa sunulan
yedinci nesil Mercedes-Benz Yeni S-Serisi’ne ait
W223 de yine bu yarım asırlık geleneğini
bozmayarak bir dizi yenilikle karşımıza çıktı.
Yeni Mercedes-Benz S-Serisi ile modern lüks
anlayışı, iç mekânın tasarımıyla yepyeni bir
anlam kazanıyor. Markanın tasarımcıları; zarafet,
kalite ve kullanım kolaylığını harmanlayarak
âdeta bir salon atmosferine sahip bir iç mekân
yaratmışlar. Örneğin otomobilde ergonomik
bir yapıya ve modern tasarıma sahip yeni bir
ön konsol kullanılmış. Yüksek düzeyde sürüş
ve akustik konfor da otomobildeki rahatlık

seviyesini artıran özelliklerden bazıları.
Ayrıca filtreleme performansı daha da artırılan
“Energizing Air Control” programı, sürücüye
yolculuk boyunca zindelik veriyor.

“Yeni S-Serisi ile
müşterilerimize daha
önce sunulmamış bir
yenilik, güvenlik, konfor
ve kalite sunuyoruz.”
Şükrü Bekdikhan
Mercedes-Benz Otomobil
Grubu Başkanı
17
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MBUX: MERCEDES-BENZ KULLANICI DENEYİMİ
MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi), Mercedes’in kullanıcı deneyimini odağına
aldığı en güncel yeniliklerinden birisi. Bu özellikte, donanım ve yazılım alanında kaydedilen
yenilikler sayesinde iç mekân daha dijital ve akıllı hale getirilmiş. Bazıları OLED teknolojisine
sahip beş adede varan büyük ekranların sunduğu muhteşem görüntü kalitesi, aracın
sunduğu konforlardan sadece biri. Hem arka koltuklardaki yolcular için hem de sürücü için
kişiselleştirmeler ve sezgisel kullanım olanakları da yeni modelde artırılmış: Yeni üç boyutlu
dijital gösterge paneli, bir düğmeye basıldığında derinlik algısını artırıyor. Bu sayede üç
boyutlu gözlük takmaya gerek kalmadan gerçek derinlik etkisi elde edilebiliyor.
GELİŞMİŞ NAVİGASYON
Yeni modelin navigasyon kullanımı da
büyük ölçüde rahatlık sağlayacak şekilde
geliştirilmiş: İsteğe bağlı olarak ön camlarda
iki adet sanal gösterge paneli sunuluyor.
Animasyonlu yönlendirme okları sanal
olarak doğru şeritte yola yansıtılırken Aktif
Mesafe Asistanı gibi asistan fonksiyonları
da yine yola yansıtılabiliyor. Yansıtılan
görüntü sanal olarak 10 metrelik mesafede
gösteriliyor, görüntünün büyüklüğü ise
77 inç büyüklüğünde bir ekrana karşılık
geliyor.

“HEY MERCEDES” VE MBUX
İÇ MEKÂN YARDIMCISI
Yeni S-Serisi otomobilinde “Hey Mercedes”
sistemi, daha fazla diyaloğa ve öğrenmeye
yatkın bir yapı haline getirilmiş. Örneğin
gelen bir çağrıyı cevaplandırma gibi belli
başlı eylemler, “Hey Mercedes” etkinleştirme
ifadesi olmadan da tetiklenebiliyor. Sesli
komut sistemi, yeni S-Serisi’nde arka
koltuktan da kullanılabiliyor. MBUX İç
Mekân Yardımcısı; yolcuların kumanda
taleplerini, baş üstü kontrol ünitesine
entegre edilen kameralar ve öğrenme
algoritmaları sayesinde algılayabiliyor.
Bu sistem, yolcunun başının yönünü, el
hareketlerini ve vücut dilini yorumlayarak
ilgili araç işlevleriyle tepkiler veriyor.
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SALON KARAKTERİNDE BİR İÇ MEKÂN
Şurası kesin ki Mercedes-Benz S-Serisi ile yapılan
yolculuklar, her zaman huzurlu ve konforlu, üstelik
çalışmak için de oldukça uygun. Bir otomobilin iç
mekânının, ev ile iş arasında bir sığınak ve hatta
günümüz koşullarında bizler için üçüncü bir yaşam alanı
haline geldiğini düşünen marka, yeni S-Serisi’nde konfor
seviyesini önemli ölçüde artırıyor ve business class konforu
sunuyor. Yeni S-Serisi’nin ergonomik tasarımlı koltukları,
yolcularını dinlenmeye çağıran karşı koyulamayacak bir
davet niteliğinde. Konforu artırmak için koltuklarda on
farklı masaj sistemi kullanılmış. Titreşim motorlarını
kullanan bu sistemler, ısı ile sıcak taş prensibini
kullanarak rahatlatıcı masajın etkisini artırabiliyor.
Rahatlıklarının yanı sıra farklı işçilik teknikleriyle şıklık
da geride bırakılmamış: Lugano deride akan uzunlamasına
borular daha zarif ve avangart bir etki yaratırken napa
ve özel napa derideki elmas kapitone kesim daha klasik
ama bir o kadar da çekici bir görünüm sunmuş. Yeni
S-Serisi’nin arka kısmı, çalışma ya da dinlenme alanı
olarak kullanılacak şekilde kişiselleştirme olanağıyla
sunuluyor. Ayrıca elektrik kontrollü arka koltuklar için
sunulan ısıtmalı arka koltuk başları, bu seride sunulan

yeniliklerden biri. Ön yolcu koltuğunun şekli ve açısı
da arkasındaki yatar koltukla birlikte geliştirilmiş.
Yeni S-Serisi’nde geliştirilerek sunulan özelliklerden bir
diğeri de Energizing konfor yöntemi. Koltuk minderindeki
titreşim motorlarına dayalı masaj ve Burmester® 4D
surround ses sisteminin yapısından kaynaklanan ses
iletimi gibi yenilikler sisteme entegre edilmiş. Sesin
koltuklarda yeniden iletimiyle bambaşka bir seviyede
üç boyutlu dinlenme tecrübesi sunuluyor. Algılanabilir
4D ses etkisinin yoğunluğu, her koltukta istenilen
düzeyde ayarlanabiliyor. Her bir koltuğun sırt kısmına
yerleştirilen iki yapısal ses dönüştürücü sistemiyle de
müzik daha yoğun bir şekilde duyulabiliyor.
Otonom sürüş ve sürüş destek sistemleriyle de sürücünün
konfor alanı oldukça genişletilmiş. Home ofis çalışma
sisteminin yakın zamanda mobil ofis gibi bir sisteme
evrileceği düşünülerek yoğun trafik ya da dur-kalk
koşullarında ileri seviyede otonom sürüşle sürücünün
işi kolaylaştırılıyor. DRIVE PILOT ile donatılan yeni
S-Serisi’nde sürücüler, böyle durumlarda e-postalarını
kontrol edebilecek yahut internette gezinebilecekler.
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MBUX: MERCEDES-BENZ KULLANICI DENEYİMİ
YENİLİKÇİ DİJİTAL TEKNOLOJİYE SAHİP
AYDINLATMA SİSTEMİ

ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Digital Light teknolojisi, yeni S-Serisi ile birlikte ilk defa seri
üretimde kullanılıyor. Bu teknolojiyle aydınlık-karanlık çizgisi veya
ışık dağılımı gibi diğer tüm uyarlanabilir ışık işlevleri çok daha
büyük bir hassasiyetle yerine getirilebilecek. Böylece örneğin,
sis farı, otoyol aydınlatması veya şehir içi aydınlatması optimize
edilebiliyor.

Yeni Mercedes-Benz S-Serisi’nin en iddialı yanlarından biri
de güvenlikte sunduğu yenilikler. Geliştirilen sürüş deneyimi
yalnız konfor sunmakla kalmıyor; daha kısa dönüş turu sağlayan
arka aks yönlendirme sistemi ve arka yolcu hava yastıkları
da yolculuğu daha güvenli hale getiriyor. Yeni bir özellik
olan PRE-SAFE Impulse yan güvenlik sistemi, olası bir yandan
çarpma öncesinde E-ACTIVE BODY CONTROL süspansiyon
sistemiyle aracın gövdesini yükseltiyor. (İlerleyen dönemlerde
Türkiye’de de sunulacak.)

MBUX İç Mekân Yardımcısı, bir kamerayla ön yolcu
koltuğundaki çocuk koltuğunu algılayarak hareket öncesinde
ekranda çocuk oto koltuğu için emniyet kemeri uyarısı
veriyor. Geliştirilmiş Sürüş Yardım Sistemi sayesinde günlük
sürüş stresinden büyük oranda kurtulan sürücü, daha rahat
ve güvenli bir yolculuk geçiriyor, konsantrasyon kaybı
yardımcısıyla dikkatinin dağılmasından endişe etmiyor. Daha
güçlü çevre sensörleri sayesinde park sistemleri manevra
esnasında sürücüyü daha iyi destekleyebiliyor.

Yeni Mercedes-Benz S-Serisi, iç mekân tasarımı ve güvenlik
teknolojileriyle lüks sedan segmentinde meşaleyi en önde
taşımaya devam ediyor. İç tasarımdaki konfor unsurları ve
yüksek teknoloji kullanımının getirdiği tüm olanaklar, yolculuğu
hem sürücü hem de yolcular için birinci sınıf bir deneyim haline
getirecek şekilde tasarlanmış. S-Serisi, ömrüne bir yarım asır
daha eklendiği vakit hangi teknolojik gelişmeler ve ayrıcalıklı
konfor olanaklarıyla donanmış otomobillerle karşımıza çıkacak
bunu hayal edemiyoruz, fakat yeni Mercedes-Benz S-Serisi,
geleceği beklemeden bugün de sizleri konforun en lüks halinin
eşlik ettiği güven ve huzur dolu bir yolculuğa davet ediyor.

Tüm bunların yanı sıra 0,22 Cd rüzgâr sürtünme katsayısı
ile yeni S-Serisi, özellikle lüks sedan segmentinde
olmak üzere dünyanın en iyi aerodinamik verimliliğine
sahip otomobillerinden biri olarak öne çıkıyor.
20
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YAPAY ZEKÂ VE YAT

Kaptan Yapay Zekâ Dümende

Otonom Gemiler, Dijital Limanlar

Yapay zekânın denizcilik dünyasına girişi, otonom
otomobillerden de büyük bir devrim olacak belki
de. Dünya ticaretinin yüzde 90’ını üstlenen gemi
taşımacılığı sektöründe, özellikle bir senedir hızlanan
ciddi bir teknoloji yarışı var. İçinde hiç insan
bulunmayan gemiler ve dijital limanlarla on sene
içinde gemi taşımacılığının bambaşka bir hale geleceği
öngörülüyor. Ayrıca çeşitli boylarda otonom deniz
araçlarıyla meteorolojiden okyanus araştırmalarına,
savunmadan gezi yatçılığına kadar birçok alanda
çalışmalar devam ediyor. Silikon Vadisi de birkaç ay
önce ilk otonom tekne markasını tanıttı.

Deniz taşımacılığının otonom bir şekilde yürütülmesi
ihtimali yeni bir çağın başlangıcı olacak. RollsRoyce’un, karada bir merkezde birkaç kaptanın tüm
dünyada yüzlerce gemiyi komuta edeceği projesi en
dikkat çekici olanı. Bu çalışmalara paralel olarak
limanlardaki bağlanma, yükleme, boşaltma gibi
işlemlerin de dijitalleşmesi de söz konusu elbette.
Rolls-Royce’un geliştirdiği ancak geçen sene denizcilik
bölümünü tümüyle satmasıyla Konsberg’e geçen AI
Shipping System, karadaki kaptanın gemilere sadece
acil ve istisnai durumlarda müdahale edeceği bir
çalışma biçimi öngörüyor. İşin bir başka yönüyse
insansızlaşmanın sonucu olarak otonom gemilerde
artık kumanda mahalli ve yaşam alanlarına gerek
kalmaması, böylelikle yeni tasarımlarda yük
taşıma bölümlerinin genişletilecek olması. Otonom
gemilerde her cihaz verilerin toplanması, yönetimi
ve analizini sağlamak için entegre olacak, gemiler
etraflarındaki engelleri hatasız bir şekilde görebildiği
için seyir daha güvenli olacak. Bunlarla birlikte siber
güvenlik, arıza halinde onarımın nasıl yapılacağı
gibi yeni konular da gündeme geliyor elbette.

olursa... Gümbür gümbür gelen, denizin tuzuna da el
atmaya hazırlanan yapay zekâ ile bugün altın değerinde
olan denizcilik bilgisi ve değerleri ikinci plana düşecek
mi onu zaman gösterecek. Net olan tek şey; hiçbir şeyin
eskisi gibi olmayacağı ve denizcilik anlayışının yapay
zekâ ile değişeceği.

Deniz Bora
Denizcilik tarihi 4 bin yıl öncesine, Nil Nehri’nde
üretilen ilk sandallara, yelkenlilere ve taşımacılık için
üretilen gemilere kadar uzanıyor. Denizcilik, insanın
doğaya meydan okumasının ve saf keşif duygusuyla
bilinmeze yelken açma cesaretinin en belirgin şekilde
vücut bulduğu alan oldu her zaman. Meselenin özünde
hep doğaya meydan okuma vardı. Bu yüzden hep daha
uzun seyirlere dayanacak gemiler, tekneler, buzulları
aşacak buzkıranlar inşa edildi. Öte yandan, teknoloji
gelişirken denizcilik dünyasının bir yanı hep gelenekçi
kaldı. GPS ve her türlü seyir aletiyle tek başına dahi
uzun seyirler mümkün olurken birçok denizci eskiye
bağlı kalmayı tercih etti. Haksız da sayılmazlar; cihazlar
her an bozulabilir ve temel denizcilik bilginiz de
yoksa Pasifik’in ortasında, fırtınanın gözünde çaresiz
kalabilirsiniz. Bu nedenle iyi denizciler, elektronik
cihazları günlük hayatta kullansa da sekstant ile konum
belirlemeyi, en azından harita okumayı, denizciliğin
görgü ve seyir kurallarını bilirler. Peki ya yapay zekâ
ile gemilerin, teknelerin kusursuz bir şekilde, çatışma
yaşamadan seyir yapması ve yanaşması mümkün
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Bugün, otonom araç kavramına hepimiz aşinayız.
Otonom kara ve hava araçları, büyük teknoloji
şirketleri tarafından yoğun bir şekilde test ediliyor.
Otonom tekneler ve kendi kendine yelken yapabilen
teknolojiler ise birkaç adım geride olsa da son bir yıl
içinde muazzam gelişme kaydetti. Denizcilikte yapay
zekânın öncüsü gemicilik sektörüyse Endüstri 4.0,
yapay zekâ, nesnelerin interneti, akıllı sensörler ve
artırılmış gerçeklik gibi bileşenlerle kendine yeni bir
rota çizmeye çalışıyor. Meteoroloji, okyanus bilim,
savunma projeleri için de üniversite ve girişimciler
tarafından çalışmalar yürütülüyor. Navier Yachts da
Silikon Vadisi’nden denizcilikte yapay zekâ üzerine
çalışan ilk marka olma özelliğiyle gezi teknelerinde
çıtayı yükseltecek gibi görünüyor.

Bu proje çerçevesinde Rolls-Royce, Finlandiya’nın
Finferries adlı devlete ait feribot şirketi ortaklığında
2018 yılında dünyanın ilk otonom feribotunu
tanıtmıştı. 55 metrelik feribot, Aralık 2018’de ilk
seyrini gerçekleştirdi ve Finlandiya, Turku şehrinin
güneyindeki takımadalarda 80 kişiyi mürettebatsız
bir şekilde gezdirdi. Gemi, sensör füzyonu ve yapay
zekâ kullanarak nesneleri tespit etti ve çarpışmalardan
kaçınabildi. Ayrıca, otonom navigasyon sistemiyle
yanaşabildi. Sistemin kusursuzlaştırma çalışmaları,
daha güvenli ve verimli bir denizcilik vizyonuyla
devam ediyor.
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IBM’in Otonom
Teknesi Okyanus
Geçişinde
Yelkencilikte teknoloji yarışının zirvesi America’s
Cup, yat tasarımında birçok teknolojinin transfer
edildiği platform aynı zamanda. America’s Cup’ın foil’li
teknelerinin (hızlandıkça gövde altındaki kanatlar
üzerinde sudan yükselen bir tasarım) günlük kullanıma
girmesi gibi başka teknolojiler de transfer ediliyor.
Artemis Technologies’in America’s Cup teknolojileriyle
geliştirdiği yelkenlisi Artemis, “otonom yelkenli araç”
(ASV) olarak anılıyor. Dışarıdan diğer teknelerden
farksız görünen ASV, kendi kendine yelken açıyor.
45 metrelik tekne, kanat yelkenleriyle 8 knot’tan az
rüzgârda 20 knot yelken yapabiliyor. Dört foil üzerinde
yükselen Artemis’in iki foil’indeki pervaneler de
elektrik motorları için teknenin büyük akülerini
şarj ediyor. Projenin ana amacı sensörlerle deniz
memelileri, okyanus plastikleri, deniz haritalaması
için oşinografik veriler toplamak. Artemis Techologies
aynı zamanda bir feribot projesi üzerinde de çalışıyor.
Bir diğer büyük proje de biz dergiyi yayına hazırlarken
bir aksilik yaşanmadıysa bugünlerde Atlantik’te
seyirde. İngiltere, Plymouth’tan IBM’in de aralarında
bulunduğu bir konsorsiyumun desteğiyle okyanusa
açılan Mayflower, 15 metrelik bir trimaran. IBM’in
PowerAI Vision sistemiyle donatılan Mayflower, güneş
pilleriyle güçlendirilen elektrik motoruyla 10 knot
hız yapabiliyor. Power AI Vision ile tekne hem normal

Silikon Vadisi
Gururla Sunar…
Erimiş tuz reaktörüyle çalışması planlanan otonom yat Earth 300

hem de kızılötesi ışık kullanan yerleşik kameralardan
gelen girdileri toplayıp derin öğrenme sistemiyle
denizdeki şamandıralardan yüzen enkazlara kadar
seyir tehlikelerini tespit edebiliyor. Prensipte
izleyebileceği nesnelerin sayısında bir sınır yok ancak
kıyıya yakın trafik alanlarında, bir insanın Mayflower
için karar almasını sağlayacak yüksek bant genişliğine
sahip bir veri bağlantısı da kurulmuş. Mayflower’ın
üst düzey sensörleriyle seyir boyunca meteoroloji,
okyanus bilimi, klimatoloji, biyoloji ve deniz kirliliği
üzerine yeni veriler toplaması planlanıyor. Üzeri güneş
panelleriyle kaplı Mayflower, 3 bin millik seyahati sıfır
yakıt ile tamamlayacak. Dünyanın ilk ve tek, yedi kollu
ahtapot sohbet robotu da maskot olarak teknede yer
alıyor ve www.mas400.com sitesi üzerinden kendisiyle
sohbet edilebiliyor. IBM’in Artie’yi yaratma amacı,
okyanusların temizliği üzerine küresel bir diyalog
başlatmak.

Mayflower şimdi Atlas Okyanusu’nda

Geleceğin teknesi olarak tanıtılan Navier 27, dünyanın
ilk foil’li ve elektrik motorlu yatı. Silikon Vadisi kökenli
start-up’ın iddiasına göre bu tekne elektrikli motorlarıyla
20 knot’u aşan hızlara ulaşabilecek. America’s Cup’tan
ilhamla üretilen foil’leri, sürüklenmeyi azaltırken
çalkantılı sularda bile sorunsuz bir yelken deneyimi
sağlamayı amaçlıyor. Okyanus robotiği, havacılık
uçuş kontrolleri ve otonom sistemler konusunda geniş
deneyime sahip iki MIT mühendisi tarafından yönetilen
ekipte, America’s Cup foil geliştirmede çalışan
uzmanlardan da destek alınıyor. 8,5 metrelik Navier 27,
güvertede on misafir taşıyabilecek. Mart 2021’de Palm
Beach Uluslararası Tekne Fuarı’nda tanıtılan tekne,
günümüzün sürücüsüz kara araçlarında gördüğümüz
özelliklere sahip oldukça gelişmiş bir otopilotla
donatılmış. Navier 27’nin ileri teknoloji özellikleri
arasında hem hız hem de rota kontrolü yapabilen son
derece gelişmiş bir otopilot, havacılık sınıfı bir foil
kontrol sistemi ve yardımcı yanaşma teknolojisi yer
alıyor. 2023’te denize indirilmesi planlanan Navier 27,
bu haliyle bir yarı otonom tekne, ilerleyen yıllarda ise
eklenecek güncellemelerle tamamen otonom bir deniz
aracı haline dönüştürülmesi planlanıyor.
Süperyat sektörüyse bu gelişmeleri takip ederken
konsept tasarımlarla katkıda bulunuyor. Earth 300
adıyla anılan tam 300 metrelik fütüristik konsept,
dünyanın her yanında bilim insanlarını deneyler
yapmak üzere taşımak için tasarlandı. Erimiş tuz
reaktörüyle çalışacak geminin güvenli, sürdürülebilir
ve sıfır emisyonlu olduğu vurgulanıyor. Earth 300,
bilim insanlarına yapay zekâ, robotik, makine öğrenimi,
gerçek zamanlı veri işleme, kuantum bilgisayar gibi
etkileyici teknolojiler sunuyor.

Navier 27

Küçük Robotik
Tekneler
Bütün bu gelişmelerin yanında daha küçük otonom
araçlardan oluşan, her geçen gün büyüyen bir filo da var.
Liquid Robotics’in geliştirdiği, 192W güneş panelleri ve
dalga hareketiyle güç üreten 3,05 metrelik araç Wave
Glider, okyanus robotu olarak adlandırılıyor. Bu robot
savunma ve çevre koruma amaçları için tasarlanmış.
Bir çeşit drone da diyebileceğimiz mini otonom tekne
Sailbuoy Met ise 2018 yazında Atlantik’i başarıyla
geçen ilk otonom yelkenli oldu. Norveç kökenli Sailbuoy
Met sadece 2 metre boyunda. Daha farklı bir yaklaşım,
Kaliforniya merkezli Saildrone’dan geldi. 7 metrelik
Saildrone AIS sisteminin yanı sıra (daha çok gemilerde
kullanılan, civardaki AIS donanımlı diğer araçları tespit
eden cihaz) Kaliforniya’daki merkezden sürekli olarak
bir operatörün kontrolünde tutuluyor.

Dünyanın ilk ahtapot sohbet robotu Artie’nin
kendine ait bir Twitter hesabı da var
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YAPAY ZEKÂ VE SANAT

“İnsansız” Sanat Mümkün mü?
Sanat kavramının değiştiği, dönüştüğü bir dönemdeyiz. Hem heyecan verici hem de kafa karıştırıcı bir süreç bu. Yapay
zekâ sanatının tanımını ve bu alandaki işleri incelerken yeni medya sanatçısı Eylül Duranağaç’tan da destek aldık.
Deniz Bora
Yeni bir akımın sanat sayılıp sayılmayacağı sanat tarihinde ilk
defa tartışılmıyor. Kübizm ya da empresyonizm gibi belli başlı
akımlar da elbette ortaya çıktığında tartışmalıydı ancak şimdiki
anlaşmazlık ve merak konumuz olan yapay zekâ sanatında,
sadece eserin kendisi değil öznesi bile tartışma konusu. İlk
soru, eserin sahibinin kim olduğuna dair. Sahi, yapay zekâ bir
eser oluşturacak kadar yetkinse neden telif hakları da onun
olmuyor ki? Bu konunun, hukukçuları bile yapay zekâ sanatı
üzerinde düşünmeye yönlendirdiğini söyleyebiliriz. Bir başka
tartışma konusu ise ortaya çıkan eserin yeni bir yaratım değil
de başka eserlerin imgesel kombinasyonu olması. Öte yandan
kolaj çalışan, başka “şey”leri ya da atıkları dönüştürüp sanat
üreten ve sanat tarihinde kendine yer açan birçok kişi de var.
Burada en önemli mesele sanatın tanımı aslında. Sizce sanat
nedir? Yeni çağın çocukları bu kadar teknolojinin içine
doğup kodlama ile yatıp kalkarken bunu sanatta kullanması
doğal değil mi? Oysa yaşça biraz daha büyük, mesela 20.
yüzyılda da ömrünün ciddi bir bölümünü geçirmiş olanların
ön kabullerinde doğal olarak sanatın “bir insanın serbest
çağrışımlı hayal gücünün eseri olması gerektiği” düşüncesi
var. İşte yapay zekâ bu düşünme biçimiyle çatışıyor. Zira yapay
zekâ algoritmayla işliyor, serbest çağrışım veya entelektüel
bir keyfiliğin üretimi söz konusu değil. Neyse ki sanatın zaten
devingen bir kavram olduğunu hatırlayarak biraz daha esnek
olabiliyoruz. İşin aslı tedirginliğe gerek yok. Endüstride işçilik
bitebilir ama sanat çok farklı. Hiçbir makine insanlığı sanat
üretmekten alıkoyamaz, yapay zekâ ve makine öğrenmesi, yeni
bir anlatım dili olarak karşımızda.

İhamını Bilimden Alan
Yeni Bir Sanat Anlayışı
Özetle ön kabullerimizi sarsan bir durum var ortada,
bu da yapay zekâ ile üretilen sanatı sanat olarak
kabullenmemizi zorlaştırıyor. Tam da bu noktada,
yeni medya sanatıyla ilgilenenlerin yakından tanıdığı,
Türkiye ve yurtdışında birçok sergi açan değerli
sanatçımız Eylül Duranağaç ile buluşturmak istiyorum
sizi. İlkokul ve ortaokulda Türkiye çapında birincilikler
alan, sanat tarihine de meraklı biri kendisi. Bilgi
Üniversitesi Sinema Televizyon ve Görsel İletişim ve
Tasarımı yandal yaparak eğitimini tamamlamış. “İhsan
Derman dönemi öğrencileri olarak çok vizyonlu bir
eğitimden geçtik” diyen Duranağaç, sonrasında Stanford
Üniversitesi bünyesinde, “Yapay Zekâ ve Makine
Öğrenmesi Eğitim Programı”nı yüksek dereceyle
bitirmiş. Burada, yapay zekânın en önemli isimlerinden
Profesör Andrew Ng’den ders alan Duranağaç, şimdi
Yıldız Teknik Üniversitesi İnteraktif Medya Tasarımı
bölümünde yüksek lisans yapıyor.
Eylül Duranağaç’ın yapay zekâ sanatına ilişkin
eleştirilere dair görüşü; her çıktının sanat eseri olmadığı,
insan yaratıcılığının ana faktör olduğu yönünde. “Yapay
zekânın mevcut sınırlamaları nedeniyle yaratma
yeteneğini geliştirmeye yardımcı olacak bir tür ilk
girdiye sahip olması gerekir. Girdi olarak kullandıkları
veri kümesi orijinal ve yaratıcı bir sonuç verdiği sürece,
yaratıcı eserin üzerinde mülkiyet hakkına sahiptir.
Aynı kavram, bir sinir ağı geliştiren programcılar için
de geçerlidir. Yapay zekâ ile yapılan her çıktının sanat
eseri niteliği taşıdığını düşünmüyorum. Biz stüdyo
olarak yapay zekâ projelerimizin yapım süreçlerini
paylaşıyoruz. Katılım ve yaratıcı süreci göstermek, veri
setlerini ve modellerini iyileştirmek için kullandığımız
süreci ve algoritmaları belgelendiriyoruz.”
Ferdi Alıcı’nın kurduğu ve yönetmenliğini üstlendiği
Ouchhh bünyesinde ikili, 10 seneye yakın bir süredir
veri kullanarak yeni medya sanatı üretiyor. Yeni medya
sanatı, yeni medya ve dijital teknolojiler aracılığıyla
üretilen, değiştirilen ve aktarılan sanat formlarını
kapsıyor. “Ouchhh’ta öncelikle yapay zekâ ve veriye
dayalı sanat eserleri üretiyoruz. Hareketli heykeller,
sarmalayan deneyimler, bilim sanat ve teknolojinin
bir arada olduğu projeler yapıyoruz. Eğer veriye dayalı
yöntemler veya bir sistem/düzen ile ilgileniyorsan yapay
zekâ ve makine öğrenmesi senin metodolojilerinden biri
olmak durumunda kalıyor; ister istemez kendini içinde
buluyorsun. İlhamımızı fizik, matematik, uzay bilimi,
geometri ve doğadan alıyoruz. Bu alandaki gelişmeler
ve kuramlar bizi hep etkilemiştir.”

Nasıl bir Üretim Süreci?
Ouchhh’un yönetmen ve medya sanatçıları Ferdi Alıcı ve
Eylül Duranağaç’ın çok ses getiren sergileri “Poetic Ai”,
yapay zekâ sanatının önemli eserlerinden biri olarak
görülüyor. Red Dot Design Awards dahil birçok ödül alan
“Poetic Ai” 2018’de Atelier des Lumieres Paris’te altı
ay boyunca sergilendi. 136 projektörle 50 bin piksellik
görüntü sunan serginin 20 milyon satırı bulan girdisi,
sağlanan algoritmalarla makineler tarafından işlenmiş.
Yapay zekânın bu girdilerle öğrendiklerinden yaptığı
çıkarımlar ise izleyicilere yeni bir bakış açısı sağlamış.
20 milyon satır girdinin içeriği ise hayli heyecan verici.
“’Poetic Ai’ projemizde; 20 milyon satırlık ışık fiziği,
optik fiziği, kara madde, quantum fiziği gibi aralarında
Einstein, Hawking, Gallileo’nun olduğu bir kitap
arşivini okuyup öğrenen yapay zekânın kendi kitabını
yazması bizi çok etkilemişti.”
Duranağaç, bu tür projelerdeki işleyişi de şöyle anlatıyor:
“Projeye başlarken ben ve Ferdi Alıcı önce konsepti
geliştiriyoruz. Araştırma ve geliştirme aşamasında
kullanılacak yöntem ve veri analizi yapılıyor, sonrasında
birlikte tasarıma/deneyime karar veriyoruz. Projeye
göre danışmanlarımız olabiliyor. Bu kimi zaman NASA
Ötegezegen Bilim Direktörü, kimi zaman bir arkeolog
olabiliyor. Yapay zekâ ile her çalıştığımızda, çıktıyı
görmekten heyecan duyuyoruz. Kullandığımız GAN’in
(Çekişmeli Üretken Ağlar) algoritmik işleyişine göre
yapay zekânın çalışma prensibi, sonuç odaklı değil.
Yani herhangi belli bir sonuca ulaşma amacı gütmeden,
iki karşıt nöral ağın etkileşimi ya da bulguladığı sonuç
verisini en iyi sonuca ulaştırma prensibine dayanıyor.
Yapay zekâ ile çıktı alma/yaratma girişimleri, bilgisayara
bağlı olarak güç ve enformasyonu kontrol altında
tutma ve kullanma kapasitesine bağlı. Bu bağlamda
bilgisayara yeni bir enformasyon sunarsan, aldığı
enformasyonun sınırlarının aşması ve öngörülebilir
sonuçlar kadar tam tersi sonuçlar geliştirmek için de
zekâsını yeterli ölçüde kullanması beklenir. Veriye
karar verip yapay zekâyı eğiterek aldığımız estetik
kararlar doğrultusunda elde ettiğimiz çıktıların makine
ve insanın zihinsel işleyişini, insan-makine işbirliği
olarak nitelendiriyoruz. Yaratıcılık ise bu süreçte
aldığın kararlar, bu enformasyonda bulguladığın sonuç
verisine ne şekilde müdahale ettiğinle ilintili.”

Ouchhh Studio
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“Melez Sanat”tan
Yapay Zekâya

Fotoğraf: Christie’s

Fotoğraf: Sotheby’s

Bugüne kadar satışı gerçekleşen
en pahalı yapay zekâ eseri
“Edmond de Belamy’nin Portresi”

Mart ayında Sotheby’s’ta yer alan
“Memories of Passersby I”
sergisiyle büyük ilgi çeken Alman
sanatçı Mario Klingemann, kendi
geliştirdiği yapay zekâ programını
kullanıyor.

Aslında “sanat dışı” nesne ve yöntemlerin sanatta kullanılmasına, yani
melez sanata aşinayız. Harold Cohen’in 1970’lerde geliştirdiği Aaron adlı
resim robotunun eserleri, yapay zekâ sanatının ilk örnekleri sayılıyor. Robot
Aaron ilk senelerde fırça boya ile çalışırken sonradan devasa bir dokunmatik
ekrana geçmişti. Google’ın geliştirdiği DeepDream ise yüklenen görselleri
algoritmasındaki yapay zekâ ile yeniden üreten bir sistem. “Yapay sinir
ağları” adı verilen sistemle kurgulanan DeepDream, tanıtıldığı 2015 yılından
beri milyonlarca farklı kombinasyon üretti. Yapay zekâ ve sanat kavramını
gündeme taşıyan mihenk taşı ise “Edmond de Belamy’nin Portresi”. GAN,
yani üretken çekişmeli ağların veri tabanına 14. ve 20. yüzyıllar arasında
üretilen on beş bin kadar “portre resmi” yüklenerek ortaya çıkarılan bu eser,
Ekim 2018’de Christie’s Müzayede Evi’nde açık artırmaya çıkmış; 7 bin dolar
civarında satılması beklenirken 432.500 dolara alıcı bulmuştu.
Fotoğraf: Refik Anadol’s Studio
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Senaryo Yazarı,
Şair ve Müzisyen…

Yapay zekâ ile resimden müzik ve heykele, senaryodan şiire pek çok
alanda eser üretmek mümkün. Jetson adında bir yapay zekânın yazdığı
film senaryosu “Sunspring”, kısa film olarak çekilmişti bile. Jetson,
uzun-kısa süreli bellek (LSTM) adlı bir nöral ağ ile bilimkurgu türündeki
yüzlerce filmden belli başlı temaları takip etmiş, diyaloglar seçerek eserini
ortaya çıkarmış. Ülkemizin ilk yapay zekâ şairi Deniz Yılmaz, Bager Akbay
tarafından meydana getirilmiş bir “kişilik”. Akbay, Deniz Yılmaz’a yazı
yazmanın ardından kelimeleri, uyak ve hece ölçüsünü öğretmiş. Deniz Yılmaz
zamanla kendi kitlesini oluşturduğu gibi, hayranlarının maddi desteğiyle
kitap dahi çıkarmış. Yapay zekâ programlarının müzikte gayet iyi ve “insan
tarafından bestelenmiş gibi” yapıtlar çıkardığını ise çoğumuz biliyoruz. Zira
müzik, matematiksel altyapısı nedeniyle yapay zekânın öğrenme sürecini
kolaylaştıran bir sanat türü.
Fotoğraf: Refik Anadol’s Studio
Refik Anadol’un Mart 2021’deki
“Makine Hatıraları: Uzay” adlı sergisinden.
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MODA VE OYUN

Modanın Geleceği
Video Oyunlarda mı?
Louis Vuitton’dan Balenciaga’ya birçok lüks moda markası artık oyun
üretiyor. Bunun ise elbette birçok kritik sebebi var.
Louis Vuitton’un ses getiren ilk siyah kreatif direktörü
ve Off-White’ın kurucusu Virgil Abloh, verdiği bir
röportajda modanın geleceği hakkında şu ilgi çekici
tespitte bulunuyordu: “Modanın geleceğini, modayla hiç
ilişkisi olmayan bir alan; video oyunları belirleyecek.”
Moda markalarının 2019’dan bu yana hızlanan video
oyunu keşiflerine bakacak olursak Virgil Abloh’nun
haklı olduğunu düşünmemek mümkün değil. 2020
sonunda koronavirüsün de etkisiyle hızla büyüyerek
159,2 katrilyon dolar değere ulaşan e-spor ve oyun
pazarı, modanın da oyun alanı haline geldi. Twitch’in
pazarlama yöneticisi Erin Wayne da bununla ilgili,
“Modayı oyunlaştırmak, açıkça görülüyor ki modanın
evrimindeki sonraki adım,” diyor.
Louis Vuitton, 2019 Sonbahar-Kış Koleksiyonu’nu
“Endless Runner” adlı video oyunuyla sunmuştu. New
York sokaklarında gezen turuncu renkli bir figür,
80’lere ait bir oyun gibi eski bir grafik anlayışla koşarak
engelleri aşıp ödül olarak Louis Vuitton monogramlarını
topladığı oyun çevrimiçi oynanabiliyor. Balenciaga’nın
kreatif direktörü Demna Gvasalia da 2021 SonbaharKış Koleksiyonunu 2031’de geçen “Afterworld: The
Age of Tomorrow” oyunuyla sunmuştu. Gökyüzünde
drone’ların uçtuğu, her yerde billboard’ların olduğu
oyunda, sürdürülebilirlik ön planda; 2031’de, 2021
Koleksiyonu hâlâ giyilebilir durumda ve ütüye gerek
yok. Oyunda kahramanlar şehirden karanlık bir
ormana giderken birçok zorluğu aşıyor.
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Burberry, B Bounce; Gucci, Collina Land oyununu
sunması ve Sims 4’te karakterlere Grimcookies
ve Harrie gibi sanatçılar ortaklığıyla Off The Grid
X Koleksiyonu’ndan Gucci giysiler eklemesinin
ardından bir Nintendo oyunu olan Animal Crossing:
New Horizons da, Chanel, Mila Sullivan, Valentino
gibi lüks markaların ürünlerini giyebilen avatarlar
ekledi. Puma, son bir buçuk yılda dört e-spor ve oyun
grubuyla dört anlaşma yaparken League of Legends
adlı efsanevi oyunu için Aape by A Bathin Ape ve Louis
Vuitton işbirliğiyle birçok özel kahraman ve kombin
yaratıldı. Marka geçen yıl dünyada günde 8 milyon
oyuncunun oynadığı oyunla dev bir kitleye erişti.
Yine Ralph Lauren, Snapchat işbirliğiyle Bitmoji’leri
giydirirken Christian Louboutin de İlkbahar-Yaz 2021
Koleksiyonu’nu Kore merkezli Zepeto uygulamasından
sundu. (Sonraki koleksiyon için de Loubi Airways
adında sanal bir havayolu oluşturdu.) Biz de Zepeto’da
gerçek ismimiz ve bizi temsil eden avatarımızla bu
koleksiyon tanıtımına katıldık, ayakkabıları denedik,
dans ettik; Louboutin’in kendisiyle selfie çektik ve
sosyal medyada paylaştık.

Modanın geleceği neden video oyunlarda? Çünkü
böylece defilelerin yapılamadığı pandemi döneminde
yeni tanıtım imkânları yakalıyor, ama daha önemlisi,
onunla önceki kuşaklar kadar ilgilenmeyen, ilgisi daha
çabuk dağılan Z kuşağını yakalayabiliyor, yepyeni bir
kitleye erişiyor ve böylece “geleceğini garanti altına
alıyor”. Üstelik olabilecek en eğlenceli yolla.
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KOLEKSİYON

Mercedes-Benz ürünleriyle
günü yakalayın.

Yeni
uygulamamızla
kolay satın alma
avantajı
sunuyoruz.
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2020 Dijitalde Yıldızlaşan Bayi
Gelecek Otomotiv

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Gelecek Otomotiv
Dijitalde Yıldızlaşıyor
Castrol’ün düzenlediği Dijital Koçluk
Programı, otomotiv sektörünün dijital
dönüşümüne öncülük etmeyi amaçlıyor.
Bu Dijital Koçluk programı kapsamında;
belirlenen başarı kriterlerine göre en
yüksek puanı alan ve dijitalleşmeye
uyum sağlayan yetkili satıcı ve servisler
arasından seçilen bayiler, “Yıldız Bayiler”
olarak taçlandırılıyor. Gelecek Otomotiv
de, sektörün dijital dönüşümüne bu alana
taşıdığı ilklerle birlikte eşlik etmeye devam
ediyor. Gelecek Otomotiv İstanbul bayisi,
2019’da “Dijitalde Yıldızlaşan Bayi”
ödülünü almıştı. Ardından 2020’de
“Mercedes-Benz Otomobil En İyi Pazarlama
& CRM Sorumlusu” ödülünü alarak
başarılarını sürdüren Gelecek Otomotiv
İstanbul, Castrol Dijital Koçluk Programı
tarafından “2020 Dijitalde Yıldızlaşan
Bayi” ödülünü bir kez daha alarak
yıldızını parlatmaya devam ediyor.
Peki, hızla gelişen teknolojik dönüşümlere,
müşterilerin ihtiyaçlarına ve sektörün değişen
dinamiklerine hızlıca uyum sağlayan ve
sektörde görülmemiş birtakım yenilikleri de
bu değişime entegre eden Gelecek Otomotiv’in
sunduğu gelişimler neler olmuştu? Gelecek
Otomotiv websitesine eklenen sanal tur
ve showroom ile otomobillerin detaylıca
incelenmesine imkân sunulurken Türkiye’de
bir ilk olarak sanal turda gezilebilen Satış
Sonrası Hizmetler Atölyesi de dijitalleşme
kapsamındaki yeniliklerinden bazıları oldu.
Yine bir ilk olarak sanal turda görüntülenen
AMG GT 63 ve AMG G 63 otomobillerinin
egzoz seslerini tek bir tık ile dinleme özelliği
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de Gelecek Otomotiv’in dijitalleşme ayağında
sunduğu diğer yeniliklerden birkaçıydı.
Dijitalde Yıldızlaşan Gelecek Otomotiv’in web
sitesine entegre ettiği bir başka olanak ise
Görüntülü Danışmanlık Hizmeti sayesinde
satış uzmanlarına hızlı ulaşım ve
bilgi erişiminin sağlanması.
Gelecek Otomotiv’deki görevinin ilk yılını 2
önemli ödülle taçlandıran Gelecek Otomotiv
Grubu Pazarlama & CRM Müdürü Sevgi
Pilavcılar bu başarılar için duygularını
şöyle ifade etti: “Aldığımız ödüller kendi
iç başarılarımızın birer kanıtı olarak bizleri
yapacaklarımız konusunda çok daha fazla
heyecanlandırıyor ve motive ediyor. Gelecek
yıllara önemli hazırlıklar yapmak için
şimdiden ekibimizle uzun vadeli hedeflerimiz
konusunda planlarımızı yapıyoruz. Gelecek
Otomotiv Gruplarında yapmış olduğumuz
teknoloji dönüşümüne dair gelişmelerde
en büyük motivasyon noktalarımız;
müşterilerimizin ihtiyaçları, değişen sektör
dinamikleri ve tüm bu gelişmelere paralel
olarak gelişen teknoloji trendleri oldu.
Önümüzdeki dönemde de değişimlere paralel
olma, hatta trendlerin önünde değişimlerle
birlikte ilerlemeye devam edeceğiz. Gelecek’te
bu dijital uyumun sürdürülebilir olmasını
sağlamanın ilk hedefleri olacağını belirterek,
2021 ödülüne de güçlü aday Gelecek Otomotiv
olacak.” Temelleri 2004’te atılan Gelecek
Otomotiv, çağın getirdiği dijital yenilikleri
ve hatta geleceğin teknolojisini de bünyesine
entegre ederek sektörün dijitalde parlayan
yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

2020’de “Mercedes-Benz Otomobil En İyi Pazarlama & CRM Sorumlusu” ödülünü
alarak başarılarını sürdüren Gelecek Otomotiv İstanbul, Castrol Dijital Koçluk
Programı tarafından “2020 Dijitalde Yıldızlaşan Bayi” ödülünü bir kez daha
alarak yıldızını parlatmaya devam ediyor.
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