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YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİNE
ERİŞİLEBİLİRLİK, ÖDÜL GETİRDİ
Yapay zeka teknolojilerini tanıtan içerikleri erişebilir kılan İstinye
Üniversitesi ekibi Biltevt2021: Uluslararası Engelsiz Bilim 2021
Kongresi’nde ‘Engelsiz Bilişim Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü’nü
kazandı. Projelerinde danışmanlık hizmeti veren Ereteam çalışanları
Aslı Nur Tunçer ile Gizem Aydın bilginin erişebilirliğine katkıda
bulundu.

İnternetin büyük bir hızla ve farklı cihazlarla herkesin kullanımına sunulması bilginin
erişilebilir olmasını sağlarken, engelli bireyler için bilgiye ulaşmak hala zorluklar taşıyor.
Bilginin herkes için ulaşılabilir olmasını hedefleyen İstinye Üniversitesi öğrencileri
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Dr. Şebnem Özdemir liderliğinde yapay zekâ
teknolojilerini tanıtan içeriklerin engelli bireyler için erişebilir olmasını sağladı.
“BİLGİYE ERİŞİM ÖDÜL GETİRDİ”
İstinye Üniversitesi ekibi ‘Daha erişilebilir bir dünya için yapay zekâ’ adlı projeleriyle 2-4
Eylül tarihlerinde Manisa’da düzenlenen Biltevt2021: Uluslararası Engelsiz Bilişim
2021 Kongresi’nde, ‘Engelsiz Bilişim Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü’nü almaya hak
kazandı. Ödülü İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencileri adına
Dr. Şebnem Özdemir ve projeye destek veren veri analizi firması Ereteam çalışanları Aslı
Nur Tunçer ile Gizem Aydın aldı.
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ERETEAM HAKKINDA
Türkiye’nin ilk yazılım hizmeti danışmanlığı ve veri analizi şirketlerinden biri olan
Ereteam, Kutlay Erdal Şimşek ve Berrin Şimşek önderliğinde, 2001 yılının mayıs ayında
“Verinin Hayat Bulduğu Yer” mottosu ile bütçeleme çözümleri sağlayan bir danışmanlık
şirketi olarak yola çıktı. Veri odaklı karar alma kültürünü kuruluşlara adapte etme
vizyonu ile kurulan Ereteam, bugün deneyimli ekibiyle, İş Zekâsı, Performans Yönetimi,
Kurumsal Pazarlama Yönetimi, Veri Entegrasyonu, Finansal Kaynak Planlaması ve Risk
Yönetimi gibi çok geniş alanda çözüm ve hizmet sunan bir şirket olarak yoluna devam
ediyor.
Büyük Veri ve Analitik alanlarında kurumsal şirketlere etkili bilişim çözümleri sunan
Ereteam, İstanbul ve ABD, New Jersey ofisleri üzerinden faaliyet sürdürüyor. Data Robot
teknolojisin ülkemizdeki tek temsilcisi olan, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen teknoloji
şirketleri ile etkili iş ortaklıkları gerçekleştiren Ereteam, ürün ve çözüm yelpazesini daha
da güçlendirmeyi hedefliyor. Kamu, finans, telekomünikasyon, ilaç, sigorta ve perakende
gibi birçok sektöre veri analizi ve iş optimizasyonu çözümleri sunan Ereteam,
Türkiye’deki büyük firmaların iş dönüşümüne yüksek katkı sağlamaktadır.
Unilever, Turkcell gibi firmalara hizmet vererek sektöre adım atan Ereteam, günümüzde
Akbank, Garanti BBVA, ING, TEB, Fibabanka, THY, Roche, Migros, Koçtaş gibi büyük
kurum ve kuruluşlara hizmet vermesinin yanı sıra IBM, DataRobot, HCL Unica, Alteryx,
Theobald, Tableau gibi dünya devleri ile iş ortaklığını sürdürmektedir.
https://www.ereteam.com/

DataRobot Hakkında

DataRobot, Bilişim Çağı’nda rekabet eden işletmelere güvenilir bir yapay zekâ teknolojisi
sunan bir yapay zekâ uygulamasıdır. DataRobot’un kurumsal yapay zekâ platformu,
makine öğrenimi modellerini oluşturmak, dağıtmak ve yönetmek için uçtan uca
otomasyonla veri bilimini herkesin kullanımına açar. DataRobot platformu zaman
içerisinde performansını sürekli optimize ederek iş değerini en üst düzeye çıkarır.
Cloud 100 listesine giren DataRobot ayrıca, Forbes 2019, 2020 ve 2021 En Çok Vaat
Eden Yapay Zekâ Şirketleri listelerine girdi ve IDC MarketSpace değerlendirmesinde
lider platform seçildi.
http://www.datarobot.com/

