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Özet
Yapay zekanın özellikle KOBİ ölçeğindeki çoğu işletme için ulaşılmaz bir mit olmasının arkasında yatan, yapay zeka
teknolojilerinin pahalı, uygulaması zor ve başarı oranı düşük projeler olması gerçeği, işletmelerin hissetmeden ve normal iş
süreçlerinin içerisinde yapay zekayı kullanması ile mümkün olabilmektdir. Bu makalede bir başarı hikayesi olarak KOBİ
ölçeğindeki işletmelere sunulan CRM özelinde odaklanmış BPM uygulaması ve uygulamanın arkasında çalışan yapay zeka
teknolojileri ve otomatik makine öğrenmesi, açıklanabilir yapay zeka teknolojisi ve kendi kendini adapte edebilir yapay zeka
teknolojisi açıklanmıştır. Makalede öncelikle, temel tanımlar, bilgi teknolojisinin işletmelere etkisi ve BPM kullanımına bağlı
olarak yaşanan artışlar incelenmiş, ardından KOBİ ölçeğinde farklı sektörlerden ve pazarlardan başarılı uygulamaları olan Odoo
ERP yazılımı açıklanmıştır. Bir Odoo iyileştirmesi olan ve CRM özeline odaklanan OptiCRM uygulamasının farkları ve yapay
zeka ile buluşan noktaları ise makalenin sonunda incelenmiştir.
Anahtar Kavramlar: Otomatik Makine Öğrenmesi, Açıklanaiblir Yapay Zeka, SaaS, Veri Bilimi, CRM, BPM, ERP

Abstract
The fact that artificial intelligence is an inaccessible myth for most of the businesses, especially in SME scale, can be
explained by how the artificial intelligence technologies are expensive, difficult to implement and projects with low success rates.
This study outlines that, it is possible for businesses to use artificial intelligence in their normal business processes without touching
it directly. In this article, as a success story, focused BPM application and artificial intelligence technologies working behind the
application, automatic machine learning, explainable artificial intelligence technology and adaptive artificial intelligence
technology are explained. In the first part of the article, the basic definitions, the impact of information technology on businesses
and the increases due to the use of BPM are examined, then Odoo ERP software, which has successful applications from different
sectors and markets at SME scale, is explained. The additions of the OptiCRM application, which is an Odoo improvement and
focuses on CRM, and its meeting points with artificial intelligence are examined at the end of the article.
Keywords: Automatic Machine Learning (AutoML), Explainable AI (XAI), SaaS, Data Science, CRM, BPM, ERP

1.Giriş ve Tanımlar
Günümüzde şirketler tarafından sıklıkla kullanılan kurumsal çözümler arasında en çok geçen yazılımlar arasında,
müşteri ilişkileri yönetimine yönelik olarak CRM (MİY) yazılımları[1], kurumsal otomasyona yönelik olarak ERP
(KOP) [2]ve süreç yönetimine yönelik olarak, iş süreçleri modelleme BPM (İSM) yazılımları[3] sayılabilir.
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Genel anlamıyla müşteri ilişkileri yazılımlarının amacı, müşteri ile tanışmaktan başlayan serüveni (customer
journey) takip etmek ve her aşamayı yazılı hale getirmektir. Bu yaklaşım bilgi yönetiminin (knowledge management)
en önemli adımlarından birisini oluşturur [4]. Yani bir işletmedeki bilginin kalıcı hale getirilmesi ve sürekliliğinin
sağlanması bu tip yazılımlarla mümkün hale gelir. Örneğin bir çalışanın ayrılıp yerine başka çalışanın gelmesi
durumunda, tam başarılı bir müşteri ilişkileri yönetim yazılımının sağladığı avantaj yeni başlayan kişinin sürece
kaldığı yerden hiç kesinti yaşamadan ve müşteri tarafına hiçbir problem yansımadan devam edebilmesidir. Müşteriyle
yapılan görüşmeler, en son konuşulan konular, teklifler, ödeme planları, toplantı detayları gibi çok sayıda konunun
MİY yazılımı üzerinden yönetilmesi beklenir. Günümüzde bu amaca yönelik olarak çok sayıda yazılım bulunmaktadır
ve yazılımların genel yaklaşımı müşteri ile olan ilişkileri bir akış şeklinde ele almasıdır.
[Burada bir sektöre yönelik CRM süreçlerinin adımları alıntılanabilir, referanslarla]
Kurumsallaşmanın önemli adımlarından birisi de özellikle ölçekleme probleminin çözülebilmesidir. Ölçekleme
(scaling) bir işletmenin boyutları büyüdükçe işletmenin başarısının artması olarak düşünülebilir. Şekil 1’de basit bir
örnekte ölçekleme etkisinin başarılı ve başarısız olması durumları görselleştirilmiştir.

Şekil 1: Bilgi Yönetimi etkisine bağlı farklı ölçekleme sonuçları
Ölçekleme etkisindeki bilgi yönetimi başarısına göre, aynı noktada başlayan 3 farklı firmanın aynı süre içerisinde
farklı sonuçlara ulaşması mümkündür. Bu sonuçlar arasındaki en büyük farkı oluşturan etken teknoloji ve özellikle
bilgi yönetimi yazılımlarının kullanım başarısı olmaktadır [5,6].
Ölçeklemedeki en önemli etkenin yazılım olduğu ve özelikle bir işletme belirli bir büyüme hızında veya ölçeğin
üzerindeyse kurumsal otomasyon projelerinin neredeyse tek çözüm olduğu, çoğu sektör için söylenebilir. Kurumsal
otomasyon projelerinin tamamının aslında işletmedeki süreçleri takip için kullanıldığından bahsedebiliriz. Örneğin
bir satın alma sürecinin adımları veya tahsilat sürecinin adımları veya insan kaynaklarında işe alma sürecinin adımları
bu açıdan ele alınabilir. Kurumsal otomasyon projelerinde, bu süreçlerin yönetimine ilave çok sayıda yazılım
fonksiyonelliği de bulunmaktadır. Örneğin depo takip, tedarik zinciri yönetimi, muhasebe veya bordro yazılımları gibi
çok sayıda modülden mürekkep olan bu yazılımların süreç yönetiminden bağımsız olması düşünülemez.
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İş süreçleri yönetimi (İSM, BPM) yazılımları ise bu açıdan sadece süreçlere odaklanan ve herhangi bir küçük, orta
veya büyük ölçekteki işletmedeki herhangi bir süreci özel olarak ele alabilecek yazılımlardır. Örneğin bir işletmenin
sadece müşterilerle takip ettiği rutin süreçler ve müşteri takibi, veya satın almada takip edilen rutin süreçler veya bir
personelin izne çıkmak için izlemesi gereken rutin adımların tamamı süreç yönetimi yazılımları ile takip
edilebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında günümüzde hızla yayılan CRM, ERP yazılımlarının özünde birer BPM
içerdiği ve BPM’in hem bu amaçlara yönelik hem de çok farklı amaçlarla, örneğin yazılım projelerinin yönetimi,
ARGE süreçleri gibi amaçlarla da kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Bu yazıda, iş süreçlerine odaklanılarak CRM, ERP veya BPM yazılımlarında bulunan yapay zeka ihtiyaçlarına
uygulamalı bir gerçek deneyim örneği anlatılacak ve süreç yönetiminde önceleri OpenERP daha sonra Odoo olarak
adlandırılan yazılım [7] üzerinden çalıştırılan yapay zeka çözümlerine yer verilecektir.
2. OpenERP, Odoo ve İş Süreçleri Yönetimi
İş süreci yönetimi için, işletmelerin farklı özellikler içeren beklentileri bulunabilir. Bu beklentilerin genel özelliği,
süreçlerin özelleştirilebilmesi ve her firmanın kendi kültürüne ve çalışma alanına, müşteri yapısı ve pazar
dinamiklerine göre adapte edilebilir bir yazılım olmasıdır. Bu amaca yönelik olarak çoğu BPM yazılımı, tasarım
aşamasında süreçlerin işletme tarafından tanımlanmasına olanak verir. Örneğin aynı süreç yönetim yazılımı, gayri
menkul veya lojistik veya bankacılık alanında kullanılabilir.
Açık kaynak kodlu, Odoo yazılımının da benzer bir özelliği bulunmakta olup, önceleri OpenERP olarak
isimlendirilen yazılım daha sonra şirket serüveninde Odoo olarak isimlendirilmiştir. 2022 yılı itibariyle yazılımın 7
milyonun üzerinde kullanıcısı olduğu tahmin edilmektedir [8].
Literatürde Odoo’nun farklı ölçeklerde ve farklı pazarlarda, sektörlerde çalışması üzerine akademik incelemeler
bulunmaktadır. Örneğin bir çalışmada Endonezya’da bulunan mikro KOBİ ölçeğindeki işletmelerin başarı hikayelerin
üzerinde durulmuştur.
Farklı bir çalışmada firmaların genel olarak yaşadığı ve Odoo tarafından çözüm sunulan problemler aşağıdaki
şekilde sıralanmıştır [9]:
- İşletme sahiplerinin genelde çok az eğitimi ve yönetim tecrübesi bulunması.
- Finansal kaynaklara sınırlı erişim imkanı.
- Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere erişim imkanında kısıtlar.
- Uluslararası pazarlara erişimde yaşanan kısıtlar.
- Yetersiz üretkenlik seviyesi.
- Yetersiz iş birlikteliği ve işletmeler arası yardımlaşma.
Endonezya özelinde yapılan bir çalışmada ise, Odoo için süreç kontrolü ve CRM de dahil olmak üzere ERP
süreçleri dönüşümü gerçekleştirilmiştir [10]. Çalışmadaki ana amaç, teknoloji dönüşümünün incelenmesi ve yaşanan
geçiş sorunlarının çalışılması olarak öne çıksa da, bu dönüşüm sürecinde, CRM dönüşümünün başarısından iş
süreçlerindeki aktarımın başarısına kadar farklı boyutlar ele alınmıştır. Konuyla ilgili dönüşüm başarılarından bazıları
şu şekilde sıralanabilir: Odoo’nun arayüzü %84 oranında kolay ve anlaşılabilir bulunmuş, CRM sürecindeki akış
(pipeline) geçişi ve Odoo üzerinde sürecin takibi %80 oranında başarılı bulunmuş, benzer oranlar satın alma, satış
personelinin yönlendirilmesi, süreçte sonraki aktivitenin planlanması (next best action), gibi konuları da kapsayarak
değerlendirilmiştir. Başarının en düşük olduğu konu, %60 ile entegre çalışan e-posta servisi iken ortalama başarı %74
oranında sağlanmıştır. Bu çalışmada Odoo’nun 2017 yılındaki versiyonu kullanılmış ve o dönem bulunan 41
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modülden 26’sında özelleştirme yapılarak daha çok satış ve CRM modülleri hedef alınmıştır. KOBİ ölçeğinde yapılan
bu çalışmanın, yapılan değerlendirmede başarılı olduğu anlaşılmaktadır.
Hindistan’da KOBİ ölçeğinde yapılan farklı bir çalışmada ise Odoo kullanılarak muhasebe ve finansal dönüşüm
hedeflenmiş ve ödeme sisteminin muhasebeleşmesi ve süreç takibi dönüşümü yapılmıştır [11]. Bu çalışmada, sırasıyla
fatura oluşturulmuş, ödeme alınmış, ödeme onaylama, raporlama, ve muhasebe kayıtları otomatik olarak
oluşturulmuştur. Süreç yönetimi olarak görülebilecek aşamalı adımların Odoo ile dönüşümünün sağlanabildiği
anlaşılmaktadır.
Yine, Hindistan’da ve yine KOBİ ölçeğinde bir firma uygulamasında ise [12], şirketin karşılaştığı sorunlar, mevcut
iş süreçlerinin standartlara uygunluğudur. Teknolojik dönüşüm kapsamında ele alınan projede, klasik yaklaşımda
kullanılan sistemdeki iş süreçleri ve iş birimleri arasındaki süreç akışının birkaçının sistemle entegre gerçekleşmediği
ve bu problemlerden hareketle şu çözümlerin arandığı anlaşılmaktadır: 1) Kurumsal Kaynak Planlamasının (ERP)
entegre bir sistem olarak uygulanması, bu amaçla Odoo kullanılarak ERP uygulamasına geçiş. 2) Üretim faaliyetlerine
duyulan ihtiyaç şirketin ana faaliyet konusu haline geldiğinden üretim modülü için sistemsel süreçlerin tasarlanması.
Yapılan araştırmada bir metodoloji olarak Accelerate SAP (ASAP) metodolojisini kullanan bir çerçeve çözümün
geliştirilmesi. 3) Ardından şirketin iş süreçleri ve Odoo iş süreçleri karşılaştırmasının GAP analizi kullanılarak
performans karşılaştırması ve risk analizlerinin yapılması.
ERP sistemlerinin genel problemi, kapsamlı ve büyük ölçekli teknolojik dönüşümler gerektirmesinden dolayı
maliyetlerinin KOBİ ölçeğinde çoğu zaman ulaşılması zor bariyerler oluşturmasıdır. Bu konuda yapılan bir çalışmada
[13], özellikle iş zekası (business intelligence, BI) konusundaki dönüşümler KOBİ ölçeğinde incelenmiş ve aşağıdaki
zorlukların yaşanan zorluklar arasında önde geldiği anlaşılmıştır:
1) BI çözümleri genellikle pahalıdır; örneğin, bulut tabanlı bir BI çözümünün maliyeti genellikle kullanıcı başına
aylık en az 500 ABD dolarıdır. 2) Kullanıma hazır BI araçları mevcut olsa da, teknik olmayan iş kullanıcıları için bu
tür araçların öğrenme eğrisi genellikle diktir. 3) Bir BI çözümünü barındırmak, önemsiz olmayan ve genellikle
maliyetli bir donanım altyapısının desteğini gerektirir. 4) Çok çeşitli BI çözümleri mevcut olsa da, KOBİ'ler genellikle
işin ihtiyaçlarını karşılamak için en uygun çözümü seçmek için derinlemesine BI bilgisine sahip değildir. 5) BI
oluşturmak, genellikle veritabanı modellemesi ve veri ambarı hakkında iyi bilgi ve anlayış gerektiren, önemsiz
olmayan bir görevdir. Bu tür teknik bilgi birikimi çoğu KOBİ'de genellikle kolayca bulunmaz.
Bununla birlikte, BI dönüşümlerinin KOBİ ölçeği için aşağıdaki avantajları sağlayacağı çalışmada yer almıştır:
1) Verilere kolay erişim sağlayarak Veri Desteğinde iyileştirmeler. 2) İyileştirilmiş veri doğrulama ve temizleme
süreci ayrıca yüksek kaliteli veriler kullanılarak oluşturulan raporlara imkan verir. 3) Hızlandırılmış bir karar verme
sürecini desteklemek için zengin görseller sağlayarak Karar Desteğinde iyileştirmeler sağlar. 4) Ayrıca BI araçları,
riskleri belirlemeye ve bunları zamanında düzeltmeye yardımcı olabilir. 5) Verilerin alınması daha hızlı olacağından
ve işe özel veri analizinin görsel çıktısını yorumlamak daha kolay olacağından, gösterge tabloları ve puan kartları gibi
çeşitli BI araçları ile Maliyet ve Zaman Tasarrufu sağlanabilir.
Ardından, çalışma kapsamında gerçek bir uygulama yapılarak Odoo kurulumu ile İngiltere’de yemekhane ürünleri
satan ve hizmeti veren bir KOBİ’nin dönüşümü çalışılmış ve bu konudaki çıktılar paylaşılmıştır. Proje kapsamında
veri ambarı uygulaması, kişinin kendi başına alabileceği raporlarla entegrasyon gibi çok sayıda çözümün de ele
alındığı anlaşılmaktadır. Proje çıktısının başarılı olduğu ve firmaya sağladığı doğrudan ölçülebilir maliyet düşüşü ve
karlılık artışı makalede yayınlanmıştır.
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Yapılan araştırmada, farklı ülkelerde farklı sektörlerde Odoo ile ERP dönüşümü yapıldığı ve başarılı sonuçlar elde
edildiği. Ülke, sektör ve firma kültürleri değişse bile ERP dönüşüm süreçlerinde ihtiyaçların ve zorluklarının benzer
olduğu, ancak KOBİ ölçeğinde özelleştirilebilir ERP çözümlerinin sağlanabileceği ve finans, ödeme sistemi, satın
alma, pazarlama, satış gibi çok farklı modüllerin kullanılabileceği anlaşılmıştır.
3. BPM ve Yapay Zeka Kullanımı
Genel olarak literatürde bulunan BPM yazılımlarında yapay zeka kullanımlarını 3 ana başlık altında incelemek
mümkündür. Bunlar sırasıyla, 1) dijital dönüşüm ve entegre yapay zeka çözümleri, 2) Bilişsel BPM (Cognitive BPM)
ve 3) robotik süreç otomasyon (robotic process automation, RPA) sistemlerinin zeki süreç otomasyonlarına (
intelligent process automation, IPA) dönüştürülmesi olarak sıralanabilir.
Yapılan çalışmalar, BPM yazılımları ile yapay zeka entegrasyonunda çıkan zeki BPM çözümlerinin farklı açılardan
fayda sağladığını göstermektedir. Örneğin bir çalışmada bu konudaki avantajlar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır [14]:
1) İş kuralları ve otomatik karar verme konusunda standartları uygulamak, bir çalışanın sürecin dışına çıkmasını
engeller ve standart süreç ve belirli görevleri yerine getirmesini kolaylaştırır.
2) Benzer geçmişe ve güncel olaylara dayanan çalışanlar için tahmine dayalı analitik ile çalışanların daha iyi
seçimler yapmasını kolaylaştırır ve çalışanların öğrenme süresini en aza indirir.
3) Makine öğrenimi (ML) ve robotik süreç otomasyonu (RPA) yoluyla yarı eğitimli faaliyetlerin otomasyonu
mümkün hale gelir ve insan eylemlerinden öğrenerek yarı eğitimli görevler otomatikleştirilir, bu konuda yarı
tanımlı ve tam net olmayan işleri bilgi çalışanlarından (knowledge worker) alarak doğrudan işi yapacak
çalışanın süreci ilerletmesini mümkün hale getirir.
4)

Olay bazlı olarak, Nesnelerin İnterneti (IoT), harici cihazlarla veya işlemlerle iletişim kurar ve uzak veya
harici olaylara dayalı olarak süreçleri/aktiviteleri otomatik olarak başlatabilir.

5) Karmaşık olay/akış işleme, işlem akışlarına bakarak, anormallik yakalayabilir ve bu konuda alarmlar üretebilir.
6) Süreç madenciliği, eylemleri algılar ve önerir ve ortaya çıkan sürecin tamamlanmasına yönelik tahminler
sunar.
Zeki BPM süreçlerine geçişin sağladığı en belirgin avantajlar ise, 1) iş tanımlarının netleşmesi ve sürecin uçtan uca
kestirilebilir olması ile birlikte, verimlilik artışı, 2) sürecin standartlaşması ve karar verme süreçlerinin netleşmesi ile
birlikte kalite artışı, ve 3) sağlanan zaman kazanımı ile, nitelikli çalışanların müşteri ve yapısal olmayan süreçlerle
ilgilenebilme imkanı olarak sayılabilir.
Bu anlamda BPM’lerin zekileştirilmesi sayesinde 3 aşamalı bir gelişimden bahsedilebilir: 1) verinin tahminlere
dönüştürülebilmesi ve makine öğrenmesi algoritmalarından faydalanılması 2) tahminlerden kararlara geçilmesi ve
tahmin sonuçlarının karar verme aşamalarında kullanılması 3) kararların aksiyonlara geçilmesi ve otomatik
aksiyonların alınması. Dolayısıyla, veri tarafından yönetilen (data-driven) süreçler tasarlanması ve verideki en ufak
değişim veya güncelleme ile birlikte karar verme ve otomatik aksiyonların zincirleme olarak reaksiyona girmesi
mümkün hale gelebilmektedir.
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Daha önce sayılan 3 seviyeli BPM ve yapay zeka eşleşmesi konusunda aşağıda bazı çalışmalara yer verilmiştir. İlk
seviye olarak BPM ve dijitalleşme olarak süreç ele alındığında:
Örneğin “Geleceğin İş Süreçleri Yönetimine İlişkin Bir Keşif, Dijitalleşmede Yetenekler” başlıklı çalışmada,
Kerpedzhiev (2021) tarafından [15], Süreç yönelimli yönetimin dijitalleşme için ve başarılı bir kurumsal tasarım için
anahtar rol oynadığı tespiti yapılmıştır. Bu nedenle İş Süreçleri Yönetimi (BPM)uygulanması ile ilgilenen
akademisyenler ve uygulamalardan sürekli ilgi görmüştür. Ayrıca, BPM yaşam döngüsünün tüm aşamaları için
gelişmiş teknikler ve araçların erişilebilir olması. BPM, yaşam döngüsü modellerine ek olarak kapasite çerçeveleri
aracılığıyla yapılandırılır. Güçlü ilişki nedeniyle BPM'in olgunluk modelleri arasında, uyum analizleri kolaylaştırılır
ve yol haritası türetilmesi ve BPM yatırımının önceliklendirilmesi, etkin bir Yönetim Aracı olarak gelişmiştir.
Gelişmişlik çerçeve modelleri, ayrıca akademik söylem için ortak bir temel ve bunun için net bir kapsam sağlar. Birçok
çerçeve ve olgunluk modelleri bu nedenle BPM yetenekleri için önerilmiştir. Hammer'ın (2007) süreci ve kurumsal
olgunluk modeli, öncü bir pragmatik çerçeve içerir [16]. De Bruin ve Rosemann (2007), eğitimin temel unsurlarından
altısına göre yapılandırılmış 30 beceri alanını içerir [17]. Bu çalışmada ana rol oynayan Delfi tekniği [18], aslında
nitel bir araştırma olarak BPT için stratejik uyum, yönetişim, yöntemler, bilgi teknolojisi (BT), insanlar ve kültür, aynı
zamanda yaygın olarak benimsenen akademik çerçevelerden biridir ve bu araştırmada merkezi bir rol oynamaktadır.
İkinci seviyede yer alan Bilişsel BPM çalışmaları için de aşağıdaki yorumlar yapılabilir:
“Bilişsel BPM: Yapay Zeka ile İş Süreçleri Otomasyonu ve İnovasyon (Cognitive BPM: Business Process
Automation and Innovation with Artificial Intelligenc)” başlıklı çalışmada [19] bilişsel hesaplamanın, otonom
rasyonalizasyon ve öğrenme yoluyla insan zihninin bilişsel kapasitesini simüle eden yeni problem çözme modelleri
için bir açıklama olduğunu kaydetti. Otomasyon, CBPM'nin ana hedefidir. Temel fikir, iş verilerini araştırmak,
yürütmeyi izlemek, bilgi toplamak ve bunları iş senaryolarına otomatik olarak yanıt vermek üzere bilişsel sistemi
eğitmek için kullanmaktır. Sistem öğrenir ve her yeni duruma uyum sağlar. Bir sonraki optimal eylem, nihai olarak
sistemin kendisi tarafından belirlenir. Bu, mevcut model süreçlerini temelden değiştirir ve olaylara uyarlanabilir ve
sıkı bir şekilde hedeflenen özerk planlama ve karar verme süreçlerini geliştirir. Sonuçlar, kurumsal süreçlerin
inovasyonunda görülür. Bu strateji bizi, verilerin istihbarat sağladığı ve buna bağlı olarak süreç otomasyonunu ve
yeniliği teşvik ettiği gerçekten akıllı şirketlere götürüyor. Bu araştırmada, CBPM'nin performansı ne kadar artırdığı
incelenmiştir. Bu amaca yönelik olarak, BT'nin performans üzerindeki etkisini inceleyen BT İş Değeri Araştırmasının
teorik argümanını geliştirebiliriz. Alandaki ilk çalışmalardan ve ilk değerlendirmelerden olması açısından konuyla
ilgili literatürün oldukça kısıtlı olduğu anlaşılmaktaır.
Üçüncü seviye olan robotik süreç otomasyonunun (RPA) zeki süreç otomasyonuna (IPA) dönüşümü aşamasındaki
çalışmalara ise aşağıdaki örnek verilebilir:
“Robotik Proses Otomasyonundan Akıllı Proses Otomasyonuna: Gelişen Trendler (“From Robotic Process
Automation to Intelligent Process Automation: Emerging Trends”)” başlıklı çalışmada [20], devlet, sigorta, bankacılık
ve sağlık gibi alanlar için iş süreçlerinin tüm sektörlerin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekti. Örneğin, otomotiv
hasar tedavisi, reçeteli ilaç siparişi işleme ve hasta vaka yönetimi, otomotiv sigorta süreçlerinin bu anlamda
değerlendirilebileceğinden bahsedilmiştir. Sektörün, iş süreci yönetimi (BPM'ler) için 2023 yılına kadar 16 trilyon
dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) olarak bilinen iş adımlarının otomasyonu, makine
öğrenimi ve yapay zekadaki (AI) son gelişmelerle büyük bir geçiş yaşanıyor. Nakliye, imalat, paketleme, nakliye,
müşteri hizmetleri, finans ve sağlık hizmetleri, otomasyonla en çok ilgilenen sektörlerdir. "RPA'nın IPA'ya
Dönüşümü: Akıllı Otomasyon Süreci" bölümünde belirtildiği gibi: Akıllı süreç otomasyonu olarak bilinen yeni bir tür
araç, yakın zamanda yapay zeka, otomasyon ve müşteri verilerinin (IPA) kesişimi yoluyla ortaya çıkmıştır. Bu fikir,
PwC'nin finans sektörleri için artan RPA eğilimlerine ilişkin son analizi ve IBM'in yapay zeka destekli otomasyonun
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insanların işlerinde devrim yaratma potansiyeline ilişkin 2020 yapay zeka tahminleri gibi sektör liderleri tarafından
yapılan pazar perspektif analizlerine de yansıyor. Akıllı süreç otomasyonu üzerine ilk çalıştay yakın zamanda en iyi
AI konferanslarından biri olan AAAI'de düzenlendi. Bu ankette, yapay zeka ve iş süreci otomasyonu arayüzünde
ortaya çıkan bu araştırma alanını daha ayrıntılı olarak inceliyoruz. Her şeyden önce, BPM ve RPA fonuyla
başlamaktadır. Bir iş süreci, belirli bir organizasyonel amaç veya hedefe ulaşabilen bağlantılı görevler topluluğu olarak
tanımlanabilir.
4. Yapay Zeka Uygulaması olarak OptiCRM ve OptiWisdom Çözümleri
BPM uygulaması olarak OptiWisdom tarafından destek verile açık kaynak kodlu uygulamalardan birisi olan Odoo
yazılımının üzerinde yapılan geliştirmelerle OptiCRM ürünü ortaya çıkmıştır. Daha çok müşteri ilişkileri yönetimi
(CRM) alanında odaklanmış bir ürün olan OptiCRM ana amaç olarak müşteri ilişkileri alanındaki iş süreçlerini
otomatize etmeyi amaçlamaktadır. Müşterilerle olan tanışma, teklif, faturalaşma ve iş bitirme süreçlerinin tamamı
OptiCRM tarafından takip edilebilmektedir ve bu amaca yönelik olarak Odoo alt yapısından faydalanılmaktadır. Odoo
yazılımının üzerine Kolay.AI isimli yazılım entegre edilerek kendi ekranları ile Python temelli yapay zeka analizleri
ve veri görselleştirme ara yüzleri ile hizmet vermektedir.
Bu amaçla, OptiCRM üzerinde sanal fuar, müşteri eşleştirme, yeni müşterilerin internet üzerinde dolaşan robotlar
ile otomatik olarak bulunması ve müşteri tanışma sürecine eklenmesi veya web sitesi tabanlı tanışma formları ve kayıt
formları basit birerer OptiCRM eklentileri olarak görülebilir. Bu eklentiler ayrıca arka planda yapay zeka motorları
ile entegre edilmiş ve ilave analitik ekranları sunulmuştur. Bu analitik ekranları ise müşteri segmentasyonu, müşteriye
özel ürün tavsiyesi, ürün/ürün eşleşmesi ile kampanya tavsiyesi, gelir ve gider tahminleme ve kar tahminleme şeklinde
sayılabilir. Bu eklenen özelliklerin detayları aşağıda sunulmuştur :
1.

Müşteri Tanışma Formu: Şirketin web sitesine veya istenen herhangi bir web kaynağına yerleştirilen bir form
ile, kayıt olan herkesin bilgilerinin otomatik olarak CRM akışında bir görev olarak açılması ve bu müşteri ile
otomatik ilave istihbaratın yapılmasını sağlayan eklentidir. Bu eklenti sayesinde, kayıt olan muhatabın vermiş
olduğu web sitesi, sosyal ağları ve kayıt sırasında verdiği serbest metin olarak yazılmış olan tanışma amacı
gibi metinler OptiWisdom yapay zeka motorları ile incelenmekte ve müşteri ile ilgili azami istihbarat yapılarak
görev açılmaktadır. Ardından CRM’e özel firmanın tanımladığı iş süreçlerinde akış devam etmekte ve müşteri
ile ilgili her adımda detaylı veri toplama ve analitikler sunulmaktadır.

2.

Sanal Fuar ve B2B Networking eklentisi ile, bir organizasyon, sektör veya kuruma bağlı firmaların eşleşmesi
sağlanabilmektedir. Amaç, basitçe sistemdeki kayıt formlarını dolduran firmaların ilgi alanlarına göre
eşleştirilmesidir. Örneğin B2B ağ etkinliğinde firmalar organizatör tarafından sunulan bir web sitesi üzerinden
kendi kayıtlarını açmakta, açılan kayıtlar üzerinden OptiCRM üzerinde firmalara hem kullanıcı oluşturulmakta
hem de kayıt sırasında verdikleri ilgilendikleri potansiyel iş birliğini anlatan metin, şirketlerin web siteleri ve
sosyal ağları analiz edilmekte ve sonunda OptiMatcher yapay zeka motoru ile eşleşme sağlanmaktadır [21].
Bu eşleşme sonunda sisteme giren firmalar kendileri için iş geliştirme potansiyeli en yüksek müşterileri
görebilmekte ve OptiCRM üzerinden mesajlaşabilmekte veya video konferans ile görüşme başlatabilmekte,
takvimleme ile randevü oluşturabilmektedir, yine OptiCRM üzerinden dosya transferi veya süreç takibi
yapabilmektedir.

3.

Potansiyel müşteri istihbaratı. OptiCrawler ürünü ile OptiCRM içerisine bir firmanın iş yapma potansiyeli olan
firmalar eklenebilmekte veya eklene firmalar ile ilgili istihbarat sağlanabilmektedir. Örneğin OptiCRM
üzerinden eklenen bir firmanın web sitesi, sosyal ağlar (linked-in gibi) veya Google haritalar üzerinden
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aramaları yapılarak firma hakkında ilave bilgiler toplanmakta ve OptiScorer üzerinden firmanın uygunluk
skoru hesaplanabilmektedir [21].
Yukarıdaki veri zenginleştirme ve BPM süreçlerinin CRM için adaptasyonuna ilave olarak OptiWisdom tarafından
geliştirilmesi yapılan Kolay.AI projesi de OptiCRM’e entegre edilmiştir. Bu sayede Kolay.AI üzerinde bulunan
aşağıdaki bazı özellikler kullanıcıların yararına veri analizi yapabilmektedir.
1.

Gelir , Gider ve Kar tahmini: Kullanılan zaman serisi analizleri ile bir işletmenin gelecek döneme yönelik üç
farklı kalemde tahmini sunulmaktadır. Buna göre işletmenin ilerideki bir yıl boyunca hangi aylarda gelirinin
ne kadar olacağı, giderinin ne kadar olacağı ve hangi aylarda karının artı veya eksi yönde olacağı gibi
analitikler sunulabilmekte ve bu analitikleri açıklanabilir şekilde sunmaktadır. Örneğin işletmenin
gelirlerindeki sezonsallıklara bağlı olarak hangi aylarda artış hangi aylarda azalış olduğunu veya trend
analizine bakarak firmanın giderlerinin veya gelirlerinin hangi eğimle yukarı veya aşağı yönlü olarak hareket
ettiğini, trendde yaşanan kırılmaları ve kırılma tarihlerini bu ekranlar sayesinde sunabilmektedir.

2.

Müşteri Segmentasyonu: Müşterileri alışveriş alışkanlıklarına göre davranışsal olarak segmentlere ayırmakta
ve olası sonuçlara göre müşteri aksiyonlarını belirlemektedir. Örneğin kaybedilme riski olan müşterileri
riskteki müşteriler, yeni kazanılan müşterilerden ileride iş geliştirme potansiyeli yüksek ve kalıcı olacakları
sadık müşteriler veya mevcuttaki karlılığa göre sadık, kaybedilen veya uyumak üzere, uyuyan gibi kategorilere
ayırabilmektedir. Bu kategorilere göre iş modelinde farklı süreçler takip edilebilmekte ve OptiCRM üzerinde
tanımlı iş süreç takibi adımları işletilebilmektedir.

3.

Müşteri Serüveni Analizi (Customer Journey Analysis): Müşterilerin izlediği iş süreçlerine göre bulundukları
adımlardan sonraki ilerleyebilecekleri adımlar ve iş süreçlerindeki değişiklikleri otomatik olarak tanıyarak
buna göre tavsiyeler verebilmekte veya analizler sunabilmektedir.

4.

Ürün tavsiye : Müşterilerin alışveriş ve harcama alışkanlıklarına bakarak, mevcut ürün/hizmet bilgileri ile
eşleştirme yapabilmekte ve müşteriye özel ürün/hizmet tavsiyesi sunabilmektedir. Ayrıca satışı yapılan ürün
veya hizmetlerle diğer ürün veya hizmetleri birleştirerek birlikte satış (cross sell) kurgusu yapabilmektedir.

5.

Coğrafi Analizler : Müşterilerin bulunduğu coğrafi bölgelere göre analizler sunarak müşteri verisinin
görselleştirilmesi ve detaylı analizler yapılmasına imkan vermektedir.

5. BPM için Sorumluluk Sahibi Yapay Zeka ve yeni bir Metodoloji
OptiCRM uygulamasında bir BPM içerisinde işletme tarafından tanımlanmış adımların işletilmesi ve Odoo alt
yapısında sunulan bazı uygulamaların verimli ve farklı amaçlara yönelik kullanılması mümkün hale gelmiştir. Ancak,
bu makalenin konusu olan yapay zeka uygulamaları için daha önce OptiWisdom tarafından geliştirilen çok sayıda
yapay zeka motoru ve patentli algoritmalar çalıştırılmıştır.
Örneğin gelecek tahminlemesine yönelik olarak zaman serisi analizlerinin sunulduğu gelir, gider ve kar
tahminlemesi modülünde açıklanabilir yapay zeka (explainabla ai, XAI) gereği sezonsallık, trend ve aykırı (outlier)
hareketlerin analiz edildiği ekranlar kullanıcının veri analizini detaylı incelemesini mümkün hale getirmektedir.
Benzer şekilde, ürün hizmetlerin diğer ürün ve hizmetlerle eşleşmesi veya müşterilere ürün tavsiyesi amacına
yönelik olarak müşteri / ürün-hizmet eşleştirmesi arka planında OptiMatcher içerisinde çalışan eşleştirme
algoritmaları çalışmaktadır.
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Algoritmaların tamamında kullanılan otomatik makine öğrenmesi süreçleri (AutoML) ile algoritmaların bir veri
bilimcisi tarafından tasarlanması ve parametre optimizasyonu veya amaca yönelik olarak veri seçimi ve öznitelik
mühendisliği atlanarak doğrudan sonuca yönelik analizler sunulabilmekte, üstelik bu analizler her işletme için özel
olarak farklı algoritmalar tarafından üretilmekte ve bu algoritmaların seçilmesi veya kombinasyonlarının
üretilmesinde hiçbir müdahale yapılmamaktadır.
Sorumluluk sahibi yapay zeka (literatürde Responsible AI veya Accountable AI olarak geçmektedir) temel olarak
aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır [21].
Otomatik Makine Öğrenmesi (AutoML): makine öğrenmesi süreçlerindeki algoritma seçimi, çoklu algoritma
kombinasyonları ve algoritmaların hiper-parametre optimizasyonların otomatik olarak ele alınması ve bir müdahale
gerekmeden işletilmesi. Bu açıdan BPM ele alındığında, süreçteki çok sayıda yapay zeka gerektiren işlemin, örneğin
işletmelerin eşleştirilmesi veya gelir / gider / kar tahmini modellerinin işletmeye özel halde çalışması sağlanmaktadır.
Açıklanabilir Yapay Zeka (explainabla AI, XAI): Yapay zeka sonuçlarının insanlar tarafından anlaşılabilir olmasını
amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak literatürde ayrıca son zamanlarda yer alan XAutoML yani açıklanabilir
otomatik makine öğrenmesi süreçlerinden de bahsedilebilir [22,23,24]. Hatta bu çalışmalar göz önüne alındığında
insan bilgisinin (knowledge) yapay zeka ve açıklanabilirlik ekseninde gelişimi ve yönlendirilmesi önemli bir çalışma
konusu oluşturmaktadır. BPM için bu uygulamanın amacı sunula veri analitikleri ile, işletme için verilen yapay zeka
hizmetlerinin sebeplerini açıklayabilmektir. Örneğin bir önceki aşamada sunulan otomatik makine öğrenmesi ile
zaman sersi analizi ve gelir / gider / kar tahminlerine ilave olarak tahminlerin sebeplerini, sezonsallık veya trend gibi
faktörlerle açıklamaktır.
Yapay Zekanın kendi kendini adapte edebilmesi: bu özelliğin ana amacı, verideki değişimler ve zamana göre yapay
zeka algoritmalarının kendisini güncelleyebilmesidir [25,26]. Burada yapay zekanın iki ucunda duran sabit değerlerin
adapte edilebilir olması da gündeme alınabilir. Bu yaklaşıma göre veri giriş/bağlantı katmanında değişen veri tipleri,
artan veya eksilen veri kaynakları ve verideki kolonlar veya veri üzerindeki etiketler, verinin üzerindeki istatistiksel
değişiklikler, yapay zekanın kendisini adapte etmesi beklenen özelliklerdir. Benzer şekilde çıkış katmanında,
açıklanabilir yapay zeka ile birleşen veri analizleri üzerinde, oluşan yeni özelliklerin adapte edilebilir şekilde
açıklanması da beklenebilir.
Yukarıdaki sorumluluk sahibi yapay zeka uygulamalarının, CRM için özelleştirilmiş ve geliştirilmiş BPM
uygulaması olan OptiCRM ile sunulması ve özellikle KOBİ ölçeğinde, mit olan yapay zeka çözümleri ile
birleştirilmesi bu projenin ve makalenin konusu olmuş ve çok sayıda işletmede başarılı uygulamalara imkan vermiş
ve işletmelerin dijital dönüşümdeki bir sonraki adım olan yapay zeka dönüşümüne geçişini hızlandırmış ve mümkün
kılmıştır.
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