
Teknolojinin gelişimiyle insanların yemek yeme alışkan-
lıkları da değişti. Cep telefonundan istediğiniz yemeği tek 
tıkla kapınıza getirtebiliyorsunuz. Bu durum restoranla-
rın çalışma şeklini de değiştiriyor. Hayalet restoran olarak 
adlandırılan işletmeler, kapısından girip sipariş vereme-
yeceğiniz, bunun yerine sadece elektronik ortamda sipa-
riş alan restoranlar. 

Hayalet restoran açmayı kolaylaştırmak için kurulan 
CloudKitchen gibi bazı firmalar mutfak, teknolojik alt 
yapı ve teslimat işlerini üstleniyor. Bu firmaların sun-
duğu mutfak parklar onlarca hayalet restoranın bir ara-
da çalışmasını sağlıyor. Her ne kadar ülkemizde çok 
yaygın olmasa da UberFood ve Doordash gibi girişim-
ler yemeklerin dağıtımını üstlendiği için, size düşen 
yalnızca mutfağınızda yemek hazırlamak oluyor.   

Yapay zekâ gibi teknolojilerin yardımıyla oluşturulan ya-
zılımlar kaynak kullanımı ve işletme yönetiminde önemli 
avantajlar sağlıyor. Pahalı dükkân kiraları, restoran tasarı-
mı ve çalışan maliyeti gibi kalemlerin azalması bu resto-
ranları daha hesaplı hâle getiriyor. Her ne kadar hayalet 
restoranlar yaygınlaşıyor olsa da dışarı çıkıp bir şeyler ye-
mek isteyenler için geleneksel restoranlar uzunca bir süre 
varlığını koruyacak gibi.
_ 

http://bit.ly/hayalet-res

Hayalet Restoranlar

Sanal Gerçeklikle İşten Kovmak Çok Kolay
Üç boyutlu bilgisayar simülasyonları öteden beri pilotaj 
eğitimi gibi teknik alanlarda kullanılıyor. Artık sıra sosyal 
ilişkiler eğitimine geldi. Talespin adlı firma tarafından ge-
liştirilen sanal gerçeklik uygulamasıyla insanları işten çı-
karma konusunda uzmanlaşabiliyorsunuz. Eğer çok sert 
olursanız sanal karakteri üzebiliyor, çok yumuşak olursa-
nız konuyu anlamasını güçleştirebiliyorsunuz. 

Elbette birçoğumuz için birilerini işten çıkarmak pek de 
uzmanlaşmak istediğimiz bir alan değil ama Talespin sa-
dece bu kadarla kalmıyor; satış, pazarlama, grup iletişimi, 
liderlik ve ekip yönetimi gibi alanlarda da gerçekçi karak-
terlerle sanal gerçeklik uygulamaları geliştiriyor.

Sanal gerçeklik teknik alanlarda 
başarılı olsa da bu gibi insan iliş-
kileri içeren konularda çok ger-
çekçi bir ortam sunulmadığı sü-
rece insanları ikna etmekte ba-

şarılı olamıyor. Ancak üç boyutlu modelleme teknikleri-
nin ve yapay zekânın geldiği nokta düşünülürse bu alan-
da yakın gelecekte başarılı uygulamalar görmek mümkün.
_

http://bit.ly/kov-kovabilirsen
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