
11



22



11

önünde gidiyor ya da yan yana yürüyor. Bunun en somut örnekleri ise 
kendi alanında en büyük organizasyonlardan biri olan ve bu yıl rekor 
katılımla dördüncü kez gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
Festivali TEKNOFEST’te görücüye çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen 
ve çok sayıda paydaş kurumun da destek verdiği festivalde yerli kay-
naklarla geliştirilen ve üretilen çok sayıda teknolojik cihaz ziyaretçile-
rin beğenisine sunuldu. Özellikle lise ve üniversite çağındaki gençler-
de teknolojiye ve inovasyona olan ilginin artırılmasını amaçlayan ve 
çok sayıda kişinin katılımına sahne olarak yoğun ilgi gören yarışma-
lar için festivalin amacına ulaşmasına yardımcı oldu. Yurt içinden ve 
dışından binlerce ziyaretçinin katıldığı ve yeni teknolojileri yakından 
görme şansı elde ettiği festivalde biz de İstanbul Teknokent Enterte-
ch olarak yerimizi aldık. Bünyemizde yer alan Meet2Talk, Tetis ,AIHe-
ar Teknoloji, EPTS Sports, Hamata, Biyotek15, Kanguru Teknoloji ye-
ni ürün, proje, prototip ve çalışmalarını ziyaretçilere tanıtma şansı el-
de ettiler. Festivalle ilgili detayları ilerleyen sayfalarda okuyabilirsiniz. 

Bu sayımızda biz de temamızı ülkemizin teknoloji üretimi anlamın-
da çok kuvvetli olan alanlardan biri olan otonom sistemler ve yazılı-
ma ayırdık. Geleceği şekillendiren tüm teknolojilerin altında yatan ve 
özellikle son 20-30 yıl içerisinde çok hızlı gelişen yazılım ekosistemi 
günlük hayatımızı değiştirmeye devam ederken kendi kendini yöne-
ten sistemler ise değişik alanlarda somutlaşmayı sürdürüyor. İnsana 
daha az ihtiyaç duyan ve kendi karar verme mekanizmaları ile fark 
yaratan bu sistemler, arkalarındaki güçlü teknolojiler ile öne çıkıyor. 
Ülkemizin de TOGG, İHA’lar, sürücüsüz helikopter gibi farklı teknolo-
jik ürünlerle katıldığı ve birçok ülkenin önünde bayrağı taşıdığı oto-
nom sistemler ve yazılımla ilgili ekosisteme dair bilgiler bu sayımızda.

Bunun yanında farklı sektörel ve akademik röportajlar Entertech’in 
yeni sayısında sizleri bekliyor. Yine uzay madenciliği, pandemi son-
rası yükselen meslekler, elektrikli araçların tarihi gelişimi, girişimci-
likte liderlik gibi farklı konulara dair makaleler ve haberler de ilgini-
zi çekecek.
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Tüm yayın hakları İstanbul Üniversitesi Tekno-
kent’e aittir. Entertech dergisi, 3 ayda bir yayımla-
nır. Basın kanununa göre yerel-süreli yayındır. Kay-
nak göstermek kaydıyla alıntı yapılabilir. Reklam ve 
uzman yazıları firmaların kendi sorumluluğundadır.

Bu dergide yayımlanan herhangi bir haber veya ya-
zar görüşü, reklam alanları hariç hiçbir şekilde rek-
lam olarak kabul edilemez. Bu yüzden firmalar ara-
sında doğacak ihtilaflardan Entertech dergisi so-
rumluluk kabul etmez.

Entertech dergisi Basın Meslek İlke ve Etikleri’ne 
uymaya söz vermiştir.

Yasin Erol
Entertech Genel Müdürü

Ülkemizin teknoloji alanında attığı 
adımlar tüm dünyada her geçen daha 
fazla dikkat çekmeye ve birçok ala-
na yön vermeye ediyor. Üniversitele-
rimizde, farklı alanlardaki özel şirket-
lerde ve devlet kurumlarında gelişti-
rilen farklı projeler, fikirler, tasarım-
lar ve bunlardan yola çıkarak oluş-
turulan ürünler ve hizmetler, dünya-
da geliştirilen birçok teknolojinin ya 

Yerli ve milli 
teknolojiler 

göz kamaştırdı
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BİGG

RNV Analytics

“Yeşil Büyüme Çağrısı” 
açıldı ve başvurular 
başladı

Kuluçka 
firmalarımızdan

DAGİ ve Yargıcı ile 
iş birliği yaptı

Kuluçka firmalarımız arasın-
da yer alan RNV Analytics iki 
yeni markayla anlaşma yaptı. 
RNV Analytics, “Veriye Daya-
lı Karar Destek Sistemleri kur-
gulanması kapsamında DAGİ 
ile çalışacak. DAGİ, stokları-
nın verimli yönetilmesini sağ-
layan RNV Analytics’in algorit-
mik ürünü “K-Libre”yi kullan-
maya başladı. Ortalama %20 
daha düşük stok ile %8’e yakın 
satış artışlarına ulaşıldı.

RNV Analytics buna ek olarak 
Yargıcı ile de yeni bir iş birli-
ğine gitti. Anlaşma uyarın-
ca “Perakende Analitiği ve Ve-
riye Dayalı Karar Destek Sis-
temleri” kurgulanması nokta-
sında ortak çalışmalar yapıla-
cak. Yargıcı, yurt dışı operas-
yonlarında RNV Analytics’in 
hizmetlerinden yararlanacak.

İstanbul Teknokent, Boğaziçi TTO ve Sakarya Teknokent paydaşlı-
ğında gerçekleştirilen BİGG Programı’nın “Yeşil Büyüme Çağrısı” açıl-
dı. Yeni çağrı kapsamında “İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik: 
İklim Değişikliği, Karbon salımı ve Sera Gazı Emisyonlarının Düzen-
lenmesi Amacına Katkı Sunacak Çalışmalar”, “Temiz ve Döngüsel 
Ekonomi”, “Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı”, “Yeşil ve Sürdü-
rülebilir Tarım: Tarladan Sofraya Sürdürülebilir Tarım” ve “Sürdürü-
lebilir Akıllı Ulaşım alanlarında başvurular kabul edilecek. Başvuru-
lar bigg.entertech.com.tr üzerinden yapılacak.

Proje kapsamında web üzerinden toplanan iş fikirleri iki aşama-
lı bir eleme sistemine tabi tutulacak. İstanbul Teknokent, Boğaziçi 
TTO ve Sakarya Teknokent iş fikirlerini; teknolojik düzeyi ve yenilikçi 
yönü, iş fikrinin uygulanabilirliği, iş fikrinin taşıdığı ticari değer, iş fik-
rinin rekabetçi düzeyi, iş fikri ekibinin nitelikleri ve iş fikrine uygunlu-
ğu vb. yönleri göz önünde bulundurarak değerlendirecek.

Değerlendirmeyi geçen iş fikirleri; İstanbul Teknokent, Boğaziçi TTO 
ve Sakarya Teknokent’in online gerçekleşecek eğitim ve mentorluk 
programına dahil olacak. Programı tamamlayarak iş fikirlerinin ge-
liştiren girişimci adayları, hazırlayıp ön onay aldıkları iş planlarıyla 
TÜBİTAK’a başvuracak ve 200 bin TL’ye kadar olan hibe destekten 
yararlanmak için yarışacak.

Başvuru Koşulları
TÜBİTAK’ın belirlediği ön başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin;
•Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora 
programına kayıtlı öğrenci olmak,
•Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora 
programından mezun olmak,
•Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Ser-
mayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kap-
samında destek almamış olmak,
•Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık 
yapısında yer almamak.
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“1. Aşama 
Başvuruları”

İstanbul Teknokent, 
TÜBİTAK Bireysel 
Genç Girişim (BİGG) 
Programı 2021 Yılı 
1. Çağrısı kapsamında

tamamlandı

Entertech’te
ağırladık

Almanya, 
Bremerhaven 
Üniversitesi ekibini

Genel Müdürümüz Yasin Erol’un katılımı ile gerçekle-
şen toplantıda; uluslararası partner olarak üniversite-
miz ve sanayinin bir araya getirilmesi ile Hochschule 
Bremerhaven ve İstanbul Üniversitesi arasında üniver-
site-sanayi iş birliği köprüsünün oluşturulması hakkın-
da görüşüldü.

İstanbul Teknokent, yeni başvuru koşulları ile açılan 
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı 2021 
Yılı 1. Çağrısı kapsamında 100’e yakın başvuru aldı. İs-
tanbul Teknokent tarafından iki aşamalı bir eleme sis-
temine tabi tutulan iş fikirleri arasından 12 iş fikri; onli-
ne gerçekleşen eğitim ve mentorluk programına dahil 
oldu. 

Seçilen 12 girişimci adayı eğitim-mentorluk programı 
kapsamında İş Modeli Kanvası Eğitimi, İş Planı Hazır-
lama Eğitimi, Startuplar İçin Pazarlama, Startup Fikri 
Mülkiyet Yönetimi, Sağlık Regülasyonları ve Muhasebe 
ve Şirketleşme eğitimlerini tamamladı.

Programı tamamlayarak iş fikirleri-
ni geliştiren 12 girişimci adayı ara-
sından değerlendirme heyeti su-
numu sonrasında 6 iş fikri ön onay 
aldı. 

Uygulayıcı kuruluş İstanbul Tek-
nokent tarafından seçilen 6 iş fikri 
200.000 TL’lik hibe destekten ya-
rarlanmak için TÜBİTAK tarafın-
dan düzenlenen 2. Aşama panelleri 
kapsamında değerlendirilmektedir.

İş fikrin için TÜBİTAK tarafından 
verilecek 200 Bin TL’lik hibe im-
kanı ile hayalini kurduğun proje-
yi hayata geçirmek için bigg.enter-
tech.com.tr adresinden başvuru 
gerçekleştirebilirsiniz.
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Hextech Green ve 
Hamata İlaç destek 
almaya hak kazandı

Procenne, Düğün.com ve 
Tetis Biyoteknoloji destek 
almaya hak kazandı

“TEYDEB 1507 Programı 2021 Yılı
1. Çağrı” sonuçları açıklandı

“TEYDEB 1501 Programı 2021 Yılı 
1. Çağrı” sonuçları açıklandı 

İstanbul Teknokent bünyesinde fa-
aliyet gösteren Hextech Green ve 
Hamata İlaç firmalarımızın proje-
leri TÜBİTAK “TEYDEB 1507- KOBİ 
Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 
2021 Yılı 1. Çağrı” sonuçları kapsa-
mında desteklenmeye hak kazandı.

Firmaların teknolojik rekabet gü-
cünü artıracak Ar-Ge projelerinin 
desteklenmesi amacıyla 1507 KOBİ Ar-Ge Başlan-
gıç Programı 2021 yılı 1. Çağrısı 04.01.2021 tarihin-
de açılmış ve proje öneri başvuruları 01.03.2021 ta-
rihine kadar alınmıştır. Çağrıya yapılan proje öneri 
başvurularının değerlendirme süreci neticesinde 
166 projenin desteklenmesine karar verilmiştir.

“TEYDEB 1501- Sanayi Ar-Ge Destek Prog-
ramı 2021 yılı 1. Çağrı” sonuçları açıklan-
dı. Çağrı kapsamında Entertech bünye-
sinde faaliyetlerini sürdüren firmalarımız-
dan Procenne, Düğün.com ve Tetis Biyo-
teknoloji’nin projeleri desteklenmeye hak 
kazandı.  

Çağrı kapsamında Küçük ve Orta Büyük-
lükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuru-
luşların; Ar‐Ge kapasitesinin geliştirilme-
siyle gereksinim duyulan teknoloji alanla-
rında uluslararası pazarı hedefleyen tek-
noloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin art-

ması, proje çıktılarının sürdürülebilir 
ekonomik büyümeye katkı sağlaması, 
kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve 
ulusal hedeflere yönelik etkin kullanı-
mının sağlanması beklenmektedir. 

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında 
yeni bir ürün tasarım ve geliştirme ça-
lışması, mevcut bir ürünün iyileştiril-
mesi, ürün kalitesi veya maliyet düşü-
rücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üre-
tim teknolojilerinin geliştirilmesi ko-
nularında, firmanın teknolojik rekabet 
gücünü artıracak Ar-Ge projeleri des-

teklenmektedir. Çağrıya yapılan 
proje öneri başvurularının değer-
lendirme süreci neticesinde 317 
projenin desteklenmesine karar 
verilmiştir. 

Firmalarımızı
aldıkları 

desteklerden
ötürü 

tebrik ediyoruz

//TEKNOKENT HABERLER
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KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek 
Programı “İMALAT SANAYİNDE 
DİJİTALLEŞME” Temalı 2021-01 
ve 2021-02 Proje Teklif Çağrıları 
kapsamında firmalarımızın projeleri 
destek almaya hak kazandı

Firmalarımızdan Arkim, Singapur’un 
en aktif yatırım fonlarından olan 
Hatcher+’dan 75.000 $ yatırım aldı

KOBİGEL – Kobi Gelişim Destek Programı 
kapsamında hazırlanan “İmalat Sanayin-
de Dijitalleşme” Temalı 2021-01 ve 2021-
02 Proje Teklif Çağrıları kapsamında Netax 
ve RNV Analytics firmalarımızın projeleri 
kabul edildi.

“İmalat Sanayinde Dijitalleşme” tema-
lı çağrıda, Netax’ın ELM (Employee Life 
Cycle Management) adlı blockchain ta-
banlı İK platformu ürünü desteklenmeye 
hak kazandı. Çalışan odaklı, çalışanın pro-
fesyonel hayatının her evresinde, kişisel 
ve diğer verilerini en üst standartta koru-
ma altına alan ELM, blokchain mimarisi ile 
sağlıklı veri paylaşımı ve verinin güvenilirli-
ğini garanti etmektedir. ELM, İK ve profes-
yonel iş yaşamında paradigmayı 180 dere-
ce değiştirebilecek dijital dönüşümün ka-
pısını aralamaktadır.

2016 yılında kurulan ve odağında Ar-Ge 
ve inovasyon olan firmalarımızdan Netax, 
40+ yazılımcı ekibiyle, üretim, eğitim, sağ-
lık, lojistik ve finans gibi sektörlerde müş-
teriye özel yazılım geliştirme, ERP, dijital 

Merkezi Singapur’da bulunan Hatcher+, 
yeni nesil, veri odaklı, küresel bir yatırım 
firmasıdır. Hatcher+, 2018’den bu yana 130 
şirkete yatırım yaptı ve ikinci yarı fon ya-

tırım stratejisinin bir parçası olarak yatırımcılara sağlam 
ve tutarlı getiriler getirmektedir. Yalnızca geçen yıl Hat-
cher+, LP’leri ve 15 stratejik ortak yatırım ortağı adına 
10.500’den fazla gelen anlaşmayı analiz etmiştir. Şirket, 

dönüşüm, akıllı şehirleşme, e-ticaret, 
IoT/IoB ve mobil yazılım gibi alanlarda 
çözümler sunmaktadır. 

Firmalarımızdan RNV Analytics, ima-
lat sanayi sektöründe dijitalleşme sü-
recine katkı sağlayabilecek yerli tekno-
loji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenme-
si amacıyla açılan 2021-01 Proje teklif 
çağrısı kapsamında, “Büyük Verinin İş-
lenmesi İle Stok Yönetimi Ve Dağıtımı 
Karar Sistemlerinin Yapay Zeka Ve Ma-
kine Öğrenmesi Algoritmaları Kullanıla-
rak Kurgulanması” projesi ile destek al-
maya hak kazanmıştır.

Müşteriler beğenilerine en uygun ürünü, 
istedikleri zamanda, istedikleri mağa-
zada, yeterli miktarda ve istedikleri fi-
yattan bulmak istemektedir. Bu nokta-
da şirketler, müşterinin tüm bu beklen-
tilerini anlayarak stok üretimini ve satış 
noktaları arasında paylaşımını optimi-
ze etmeye ihtiyaç duymaktadır. RNV 
Analytics firmamızın projesi, şirketlerin 
bu ihtiyacını büyük verilerin makine öğ-

renmesi ve yapay zeka temelli al-
goritmalar kullanılarak otomatize 
edilmesi ve karar önerileri sunul-
ması ile çözmeyi hedeflemektedir. 
Bu hedefi gerçekleştirmek için veri 
incelemeleri, modelleme çalışma-
ları, algoritmaların kurgulanması,-
sistemlere entegre edilmesi,mo-
bil raporların oluşturulması faa-
liyetleri gerçekleştirilecektir. Pro-
je’nin tamamlanması sonucunda 
şirketin daha düşük stok seviyele-
ri ile yüksek satış elde etmesi, stok 
devir hızlarını arttırması, ürün bu-
lunurluğu yükseltmesi ve üretim 
seviyeleri optimize etmesi gibi ka-
zanımlar öngörülmektedir.

bu sayının 2021 yılı sonuna kadar yıllık 30.000 anlaşma-
nın üzerine çıkmasını beklemektedir.Arkim Kimyevi’nin 
perakende tarafında şu an aktif olarak Almanya, İngilte-
re, Fransa, İspanya, İtalya, Polonya, İsveç, Hollanda, Sin-
gapur ve ABD’de Amazon üzerinden satışları bulunmak-
tadır. Arkim, yatırımı Singapur ve ABD’deki B2B ve B2C 
alanındaki satış faaliyetlerini geliştirmek için kullanma-
yı planlamaktadır.

//TEKNOKENT HABERLER
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ASİSGUARD 
ve TÜBİTAK 
BİLGEM 
güçlerini birleştirdi
ASİSGUARD ile TÜBİTAK 
BİLGEM arasında IDEF’21’de 
Savunma Sanayii Başkanlığı 
standında iyi niyet protokolü 
imzalandı. 

İmza törenine Asis Elektronik İcra 
Kurulu Başkanı ve Yönetim Kuru-
lu Üyesi Salih Güçbilmez ile TÜBİ-
TAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal 
ve TÜBİTAK BİLGEM Başkan Vekili Dr. 
Ali Görçin katıldı. Yapılan protokol-
le Türkiye’nin ilk silahlı milli dronu 
SONGAR’a TÜBİTAK BİLGEM’in ge-
liştirileceği yüksek güçlü lazer kon-
septinin yüklenmesiyle SONGAR, 
bomba imha görevi de üstlenebile-
cek.  

SONGAR’ın tüm versiyonları 
IDEF’21 de sergilendi
Asisguard, ürün ve sistemlerini yer-
li-yabancı savunma sektörü karar 
vericileriyle IDEF’21’de buluşturdu. 
Asisguard’ın güvenlik güçleri tarafın-
dan da kullanılan ve sürekli geliştiri-
len SONGAR silahlı drone sisteminin 
bombaatarlı versiyonlarından, lazer 
silah ve özel geliştirilmiş mühimma-
ta kadar tüm uygulamaları IDEF’21 
Uluslararası Savunma Sanayii Fua-
rı’nda ilk kez bir arada sergilendi.

IDEF’21 de kritik teknoloji içe-
ren ürünlerini sektör karar ve-
ricileriyle buluşturduklarını 
dile getiren Asisguard Genel 
Müdürü M. Barış Düzgün; 
“Asisguard çok genç ve di-
namik bir firma. Bugün kritik 
teknoloji ve üstün mühendis-
lik kabiliyetlerimizle geliştir-
diğimiz pek çok ürün ve sistemimiz 
sahada kullanılıyor, gelen geri bildi-
rimlerle ürünleri daha da donanım-
lı hale getiriyoruz. Songar savun-
ma sanayimizde ortak amaç doğ-
rultusunda yerli ve milli ürünler ge-
liştirmenin en somut örneğini teşkil 
ediyor. Songar geliştirildiğinden bu 
yana Türkiye’nin önemli şirketleriy-
le iş birliklerine imza atarak birçok 
yeni versiyonunu ortaya çıkarttık. Bu 
yıl IDEF’te sadece bizim standımız-
da değil birlikte geliştirdiğimiz iş or-
taklarımızın stantlarında da sizlerle 
buluşturduk.” dedi.

Makineli tüfek ile teçhiz edilmiş, üç 
kilometre yarıçaplı bir menzil için-
de görev icra eden Songar, gerçek 
zamanlı görüntü aktarım sistemiy-
le öne çıkıyor. Tekli veya çoklu drone 
sistemiyle, hedef bölgenin belirlen-
mesi, tehdidi etkisiz hale getirme, 
operasyon sonrası analiz için veri 

ve video kaydı gibi kritik birçok gö-
revi yerine getiren Songar geliştiri-
len versiyonlarıyla sahada çok daha 
etkin hale geliyor. “Bomba atar” özel-
liği de eklenen SONGAR’a TÜBİTAK 
SAGE tarafından geliştirilen boyut, 
maliyet etkinlik ve hassas vuruş ka-
biliyetleri ile öne çıkan TOGAN mü-
himmatı da entegre edildi. 

TOGAN mühimmatı SONGAR ile bir-
likte kullanıldığında; uzak mesafe-
den tehlikeli hedeflerin maliyet etkin 
ve güvenli biçimde etkisiz hale geti-
rilmesi amaçlanıyor. Yakın zamanda 
Songar’a 40 mm çaplı Troy Savun-
ma roketinin de entegre edilmesine 
ilişkin çalışmalara da başlandı.

4X4 kara aracı entegrasyonu da ta-
mamlanan Songar; artık sınır ve 
sınır ötesi operasyonlarda pusula-
ra ve başka tehditlere karşı taaruz 
amaçlı olarak da kullanılabilecek.
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TEKNOFEST’21’e 
katılım gösterdik

Firmalarımızla

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay 
ve Teknoloji Festivali olan ve bu yıl 
dördüncü kez düzenlenen “TEKNO-
FEST’21” 21-26 Eylül 2021 tarihleri ara-
sında, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 
yapıldı. Yurt içinden ve dışından binler-
ce ziyaretçinin yeni teknolojileri yakın-
dan görme şansı elde ettiği festival-
de biz de İstanbul Teknokent Enterte-
ch olarak firmalarımızla yerimizi aldık. 

Bünyemizde faaliyet gösteren firma-
larımızdan Meet2Talk, Tetis Biyotek-
noloji, Aihear Teknoloji, EPTS Teknolo-
ji, Hamata İlaç, Biyotek15 ve Kanguru 
Teknoloji yeni ürün, proje ve prototip-
lerini ziyaretçilere tanıtma fırsatı elde 
ettiler.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 
Vakfı) öncülüğünde düzenlenen ve 
çok sayıda paydaş kurumun da destek 
verdiği festival, ziyaretçi akınına uğra-
dı. Hava, kara ve insansız hava araçla-
rının sergilendiği, yeni teknolojilerin ta-
nıtıldığı, milli ve yerli teknolojik cihaz-
ların stantlarda yerini aldığı festivalde 
çok sayıda yarışma da düzenlendi. Ya-
rışmalara 81 il ve 84 ülkeden, 20 bin 
197 takım ve 100 binin üzerinde genç 
başvuru yaptı. 

Entertech stantlarına yoğun ilgi
İstanbul Teknokent Entertech olarak 
yer aldığımız Teknofest 2021’de bün-
yemizde yer alan firmalarımız ile be-
raber ziyaretçilerimizin yoğun ilgisi ile 
karşılaştık.

6 gün süren festivalde bizlerle olan 
firmalarımızdan Meet2talk, Tetis Biyo-
teknoloji, Aihear Teknoloji, EPTS Tek-
noloji, Hamata İlaç, Biyotek15 ve Kan-

guru Teknoloji geliştirmekte olduğu 
ürünlerini ve prototiplerini ziyaretçile-
rimize tanıttı. Teknofest’i ziyaret ede-
meyenler içinde alandan canlı yayınlar 
yaparak firmalarımız ile takipçilerimizi 
bir araya getirdik.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 
Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi fi-
nalistlerinden Aihear firmamız, odyo-
loji alanında yapay zeka destekli yerli 
“Otonom Odyometre” projesi ile festi-
valde yerini aldı.

Biyotek 15 firmamız ise deniz bakteri-
lerinin petrol kirliliği ve müsilaj oluşu-
mu gibi çevre, tarım, sağlık alanlarında 
kullanımına yönelik örneklemeleri zi-
yaretçilerimize aktardı.

Standımızda yer alan firmamız Meet-
2Talk, iş dünyasında ve günlük hayatta 
büyük önemi bulunan İngilizce öğreni-
mine dair geliştirilen sosyal ve pratik 
metotları ziyaretçilerimize sundu. 

Kuluçka firmalarımızdan Hamata İlaç 
ise piyasada satışı bulunan sahil çamı 
kozalağından üretilmiş, içinde hiç-
bir katkı maddesi bulunmayan %100 
doğal bir gıda takviyesi olan Pinaster 
Pine şurubun özelliklerini ve kullanım 
alanlarını anlattı.  

Sporcular ve spor kulüpleri için mü-
hendislik çözümleri sunmak üzere 
kurulan firmamız EPTS Elektronik, 
ise sporcu performansını geliştirmek 
üzere yapay zeka ve IoT teknolojilerini 
kullanılarak üretmiş olduğu GPS ciha-
zının özelliklerini tanıttı.  

Deniz kaynaklarından biyomedikal uy-
gulamalar üreten Tetis Biyoteknolo-

ji firmamız ise standımıza gelen ziyaretçile-
re geliştirdikleri yara bakım ürünleri ve deniz 
kolejeni hakkında bilgilendirmeler yaptı. 
Sanal gerçeklik gözlüğü aracılığıyla nörolojik 
rehabilitasyonda kullanılacak 22 farklı oyun 
geliştiren firmalarımızda Kanguru Teknolo-
ji ise bilgisayar dahili kamerasından ve sanal 
gerçeklik gözlüğüyle yapılan egzersiz temel-
li oyunlaştırmaların detayları hakkında ziya-
retçilerimize bilgi verdi. Milli teknoloji ham-
lesini daha geniş kitlelere yaymak ve tekno-
lojiyi gençlere sevdirmek hedefiyle düzenle-
nen “TEKNOFEST” 2022 yılında Samsun’da 
düzenlenecek. 
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2020 Olimpiyatları ve Paralimpik 
Oyunları’nda resmi internet sitesi ve 
turnuva sistemine karşı yaklaşık 450 
milyon siber saldırının önlendiği bil-
dirildi.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, 
Temmuz-Eylül 2021 döneminde bilgi-
sayar korsanlarının hedefindeki ulus-
lararası turnuvada yaşanan siber sal-
dırılara ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, 23 Temmuz’da Tokyo Olim-
piyatları’nın başlangıcından, 5 Eylül’de 
Paralimpik Oyunları’nın bitişine kadar 
resmi internet sitesi ve turnuva siste-
mine karşı yaklaşık 450 milyon siber 
saldırı yapıldı.

2020 
Olimpiyatları’nda 
yaklaşık
450 milyon siber 
saldırı önlendi

Komitenin açıklamasında “Enformas-
yon paylaşımı ve tarafların aldığı karşı 
önlemler sayesinde bir hasar meydana 
gelmeden siber saldırıları önledik.” ifa-
deleri kullanıldı.

Japonya hükümetine bağlı Siber Gü-
venlik Stratejisi ve Durum Hazırlığı 
Ulusal Merkezi (NISC), açılış ve kapa-
nış törenleri dahil müsabakalara yöne-
lik çok yönlü yetkisiz giriş teşebbüsüne 

rağmen, turnuvanın gidişatının bu saldı-
rılardan etkilenmediğini bildirdi.

Kyodo ajansına göre, internet güvenliği 
sahasında hizmet veren Trend Micro fir-
ması, saldırı sayısının, Londra Yaz 2012 
ve Pyeongchang Kış 2018 Olimpiyatla-
rı’na kıyasla daha az olduğunu açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı 

Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi (KMO), TÜ-
BİTAK iş birliğiyle geliştirilen yeni akıllı ulaşım 
sistemi projesinin ön tanıtımını yaptı.

KMO açıklamasına göre, dünyanın 4 şeritli en 
geniş tünellerine sahip olan KMO, TÜBİTAK iş 
birliğiyle bir projeye imza atıyor. Geliştirme 
süreçleri devam eden proje hayata geçtiğin-
de, otoyol güvenliğini sağlayacak ve yol üze-
rinde meydana gelebilecek bir olayda anında 
ve etkin müdahale hizmeti sunacak. Dünya-
nın ve Türkiye’nin ilk fiber optik ve yapay ze-
ka tabanlı akıllı ulaşım sistemi olacak proje-
nin gelecek yıl devreye alınması planlanıyor.

6-8 Ekim tarihleri arasında İstanbul Atatürk 
Havalimanı’nda 12’ncisi düzenlenen Ulaştır-
ma ve Haberleşme Şurası’na ilk defa katılan 
KMO, en yeni teknolojik çözümlerini sundu. 

Kuzey Marmara Otoyolu ve TÜBİTAK’tan 
fiber optik tabanlı akıllı ulaşım sistemi

KMO ayrıca, organizasyonda TÜBİTAK iş 
birliğinde geliştirilen yeni akıllı ulaşım sis-
temi projesinin ön tanıtımını yaptı. TÜBİ-
TAK BİLGEM (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri 

Teknolojiler Araştırma Merkezi) iş bir-
liği ile geliştirilen proje, fiber optik al-
gılama sistemi ve otonom drone kul-
lanımı ile otoyollarda meydana gelen 
bir olayın anında tespit edilerek ta-
nımlanmasını, hızlı ve yeterli müda-
halenin ilgili kişiler/kurumlar tarafın-
dan yapılmasını amaçlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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“Otonom 
Sistemler”
geleceği nasıl şekillendirecek?

O
tonom sistemler son yıllarda birçok teknoloji üretici firma tarafından 
milyonlarca dolar Ar-Ge çalışmasının yapıldığı bir alan. Birçok farklı 
teknolojiyi içerisinde barındıran ve insanoğlunun icat yapmaya başladığı 
günden bu yana farklı biçimleri ile karşımıza çıkan otonom sistemler, 

son yıllarda özellikle yapay zeka, lazer teknolojileri, lidar, bulut uygulamaları ve 
5G teknolojisinin gelişmesi ile birlikte çok daha fazla şekilde gündeme gelmeye 
başladı. 

10
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Bugün çok farklı alanlarda kullanıl-
maya başlanan ve teknolojinin ge-
lişmesiyle birlikte etki sahası daha 
da artan otonom sistemler, gelece-
ğin dünyasında çok daha sık ve et-
kin şekilde hayatımızda olacaklar. 
Özellikle son 20-30 yılda teknoloji-
de meydana gelen hızlı ve baş dön-
dürücü değişim, internet sistemle-
rinin geliştirilmesini ve yaygınlaş-
masını takiben yapay zeka, radar-
lar, bunu takiben lidarlar, GPS uy-
gulamaları, bulut sistemleri gibi 
alanlarda katlanarak artan bilgi ile 
bizlere daha farklı otonom araçlar 
sunuyor. Askeri alanda insansız ha-
va ve kara araçlarının kullanılması-
nın yanında yollarda karşımıza da-
ha sık çıkmaya başlayan insansız 
araçlar, bir ülkeden diğerine ürün 
taşıyan sürücüsüz ticari araçlar, 
akıllı evlerdeki sayısız güvenlik ve 
eğlence uygulamaları, karanlık fab-
rikalardaki robotlar ve daha niceleri 
günlük hayatlarımızda yerini aldı bi-
le. Gelecek dönemde mevcut tek-
nolojilere eklenecek yeni donanım-
lar ve özellikle yazılım dünyasında 
yapılacak yeniliklerle bunların sayı-

sı ve biçimlerinin çok daha artması 
da bekleniyor. 

Otonom sistemlerin genel olarak 
tarihi teknoloji içerisinde robotla-
rın geçmişi ile birlikte anılıyor. Robot 
kelimesini literatürde ilk kez kulla-
nan kişi Çek oyun yazarı Karel Kapek. 
1921’de yazdığı “Rossum’un Evren-
sel Robotu” isimli oyununda bu is-
mi geçiren Kapek, robot adını verdiği 
cihazların aynı insanlar gibi işe gidip 
geleceklerini, fabrikalarda çalışacak-
larını ve bir süre sonra da dünyayı ele 
geçireceklerini yazıyordu. Ancak ro-
botların tarihi bundan çok daha es-
kilere dayanıyor. Bu alandaki ilk cid-
di çalışmalar Rönesans döneminin 
dahi ismi Leonardo Da Vinci’ye ka-
dar uzanıyor. Vinci’nin yaptığı, kendi 
kendine hareket eden araçlar, birçok 
otorite tarafından robotik ve insansız 
sistemlerin de temeli sayılıyor. Vin-
ci’den önce antik Yunan ve Mısır me-
deniyetlerinde de bazı çalışmalar ol-
sa da kayıtlı ve bilimsel sayılabilecek 
ilk örnekler ondan geliyor.

Leonardo Da Vinci’yle birlikte robot 

denildiğinde akla gelen bir diğer isim 
de El-Cezeri. Tasarladığı birçok fark-
lı aletle özellikle sibernetik alanında 
ismi anılan Cezeri, robotların geçmi-
şi konusunda önemli bir figür olarak 
ortaya çıkıyor. 

Bunu takiben teknolojide ve bilimde 
yaşanan çığır açıcı gelişmeler, robot-
lar teknolojisinde de yeni üretimle-
rin yapılmasının önünün açtı. 19. yüz-
yıla gelindiğinde buharlı makinele-
rin keşfi ile Sanayi Devrimi’nin başla-
ması bu alandaki çalışmaları da hız-
landırdı. 1893 yılında Kanadalı Profe-
sör George Moore, tamamen buhar 
gücünden faydalanarak çalışan bir 
prototip üretti ve adına Buhar Adam 
dedi. Bu aslında insansı robotların  
da ilk örneği olarak tarihteki yerini 
almıştı. 

Otonom ve robotik sistemlerin tari-
hi denildiğinde anılması gereken bir 
diğer isim de Nicola Tesla’dır. Çok 
farklı alanlar üzerinde çalışan Tes-
la, 1898’de New York’ta uzaktan ku-
manda edilebilen bir dalgıç teknesi 
modeli tasarladı. 

11
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Robot tarihinin dönüm noktaların-
dan biri de ünlü bilim kurgu yazarı 
Isaac Asimov’un kaleme aldığı ro-
bot yasalarıdır. Bu alandaki geliş-
meleri yakından takip eden Asi-
mov, gün gelip de bu robotların ve 
otonom sistemlerin hiçbir insan 
müdahalesine gerek kalmadan 
kendi kendine karar verdiklerinde 
aşağıdaki yasalara uyumlu olma-
sını istemişti. 

• Bir robot bir insanı yaralamaz 
veya kayıtsız kalarak zarar görme-
sine neden olmaz.
• Bir robot, birinci kanunla çeliş-
memesi şartıyla, insanların verdiği 
emirlere uymak zorundadır.
• Bir robot, birinci veya ikinci ka-
nunla çelişmediği sürece kendi 
varlığını korumalıdır.

20. yüzyıl ise hem bilimde hem de 
teknolojideki bilgi birikiminin, in-
sanoğlunun tarihin boyunca hiç 
olmadığı kadar hızlı arttığı ve bu-
rada meydana gelen çıktıların he-
men her gün günlük yaşamlarımı-
zı değiştirdiği bir zaman dilimi ol-
du. Özellikle son 30-40 yıl boyun-
ca otonom, robotik, sibernetik, ya-
zılım, yapay zeka gibi alanlarda-
ki gelişmeler, artık geri döndürü-
lemeyecek şekilde bu alana bakış 
açımızı da değiştirdi.

Otonom sistemler, çok basit şekilde herhangi bir insan müdahalesine 
gerek kalmadan, üzerinde bulunan farklı algı teknolojilerini kullanarak 
kendilerine verilen görevleri yerine getiren, kendi kendine hareket ede-
rek karar verebilen, bunu yaparken de hiçbir komuta ihtiyaç duymadan 
teknolojiler olarak ifade edilebilir. İçinde bulundukları ortama çok hızlı 
adapte olabilen ve bunu çevrelerinde bulunan farklı sistemlerle enteg-
re ve iletişim halinde kalarak yapan otonom sistemler, genellikle oto-
motiv sektörü ile anılsa da başta savunma olmak üzere üretim, sanayi, 
e-ticaret gibi farklı alanlarda da sıkça kullanılıyor. 

Robotik bir otonom sistem genel olarak aşağıdaki alt sistemlerden 
oluşur.

Otonom Sistemler nedir?

Algılama: Çevrede hareketli ve hareketsiz objeleri tespit 
etmesini sağlayarak çevresini modelleme imkanı verir. Bura-
da 2 ya da 3 boyutlu obje bulma ve takip etme, sahne algı-
lama, yol tespitleri gibi alt bileşenleri içerir. Burada kamera-
lar, radar ya da lidar gibi farklı sistemler ya da ultrasonik gibi 
farklı teknolojiler devreye girer. Bunun sonucunda da çevrede 
nesnelerin konum, hız, yön bulma, tür gibi özellikleri belirlenir. 

Konumlama: Otonom sistemin uzaydaki yerini tayin et-
mesi ve hız, yön gibi değişkenlerin takip edilmesini sağlar. Bu-
rada küresel konumlama sistemi de devreye girerek cihazın 
tam olarak nerede olduğunun tespiti sağlanır. Herhangi bir 
nedene bağlı olarak sinyallerde karışıklık olması durumunda 
yerel bazı farklı ölçüm sistemleri de kullanılabilir. Eş zamanlı 
konumlama uygulamaları burada önem kazanır. 

Kestirim: Algılama ve konumlamasını doğru ve mümkün 
olduğu kadar hatasız şekilde yapan bir otonom sistem, bu-

radan aldığı verilerle birlikte Dünya Modeli adı verilen 
bir sistemi hayata geçirmiş olur. Bundan sonra karar 
verme aşamasına geçilmelidir. Burada da kestirim 
modelleri devreye girer. Bu noktada da farklı yapay 
zeka modellerinin devreye girmesi sağlanır.  

Planlama: Bu aşamaları geçen otonom sistem, 
bundan sonra yapacağı hareketin ne olduğuna karar 
verir ve bunun planlama aşamasına geçer. Gideceği 
yön ya da yapacağı hareketi belirleyerek bunun faa-
liyete geçirmeye başlar. Burada yine yapay zeka mo-
delleri ve farklı algoritmalar devreye girerek otonom 
sistemin geleceğe yönelik nasıl bir düzen içerisinde 

hareket edeceği planlanır. 
 
Kontrol: Burada da yapılacak hareketin 
kontrol edilmesi için gerekli alt komutların alın-
ması ve doğru işin yapılması için gerekli adım-
lar atılır.
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Otonom 
teknolojilerin 
faydaları 
nelerdir?
Sivil ve askeri birçok farklı alan-
da kullanılan ve farklı teknoloji-
ler geliştirildikçe her geçen gün 
farklı çıktılar ve ürünlerle karşı-
mıza çıkan otonom sistemlerin 
birçok farklı faydası bulunmakta-
dır. Birçok otorite tarafından in-
san faktörünü ortadan kaldıra-
cağı için etik olarak yanlış oldu-
ğu ve gelecekte makinelerin ken-
di karar verme mekanizmaları-
nı geliştirerek farklı alanları ele 
geçireceklerini düşündükleri oto-
nom sistemler, temelde insan ve 
enerjiden tasarruf ederek verim-
liliği artırmayı amaçlıyor. Genel 
olarak otonom sistemlerin fay-
daları şu şekilde sıralanabiliyor;

Tasarruf 
sağlıyorlar:
Otonom teknoloji-
lerin ve sistemle-
rin sunduğu en bü-
yük ve önemli fay-
dalardan biri za-
mandan ve enerji-
den tasarruf sağ-
lamaları. Örneğin 
otomotiv sektörün-
de otonom sistem-
lerin kullanımı, ara-
cın en kısa rota-
dan seyahat etme-
siyle birlikte yakıt-
tan tasarruf etme-
sini ve zamanı daha 
verimli kullanması-
nı öngörüyor. 

Kendi kendine karar 
verebiliyorlar: 
İlk bakışta bir dezavan-
taj gibi görülen bu du-
rum, otonom sistem-
lerin kendi kendilerine 
karar verme mekaniz-
malarını doğru işlettik-
leri durumlarda önemli 
faydalar sağlayabiliyor. 
Çok sayıdaki son tek-
noloji algılayıcılar saye-
sinde içinde bulunduk-
ları çevreyi çok iyi göz-
lemleyen ve veri topla-
yan bu sistemler, ço-
ğu durumda insana gö-
re daha doğru kararlar 
alma potansiyeline sa-
hipler. 

Tehlikeli işleri 
yapabiliyorlar: 
Askeri alanında dı-
şında otonom sis-
temler, doğal afet-
ler başta olmak üze-
re insanın doğal algı-
sının yetmediği ya da 
tehlikeye düşebilece-
ği noktalarda önemli 
görevler üstleniyor-
lar. Örneğin bir dep-
rem ya da yangın sı-
rasında görev alarak 
ulaşılamayan nok-
talar hakkında bilgi 
toplama, hatta doğ-
rudan göreve katıl-
ma potansiyelini ta-
şıyorlar.



1414

//KAPAK

Otomotiv sektörü öncülüğü 
üstleniyor
Otonom sistemlerin temel ola-
rak ortaya çıkışı ve gelişiminde 
sivil alanlar ve özellikle de oto-
motiv başı çekiyor. Tarihi çok 
eski zamanlara 1500’lü yıllar-
da İtalyan mucit Leonardo Da 
Vinci’nin yaptığı çalışmalara 
kadar uzanan otonom araçlar, 
1900’lü yıllar boyunca gelişmesi 
hızlanan otomotiv sektörünün 

Otonom sistemlerin en sık 
kullanıldığı alanlardan bi-
ri de savunma sanayi. Kü-
resel alanda meydana ge-
len tüm siyasi ve ekonomik 
olaylar karşısında ülkelerin 
savunma ihtiyaçlarının art-
masını takiben otonom sis-
temlerin kullanımı da her 
geçen gün yaygınlaşıyor. 
Yapay zekaya sahip ve oto-
nom olarak hareket edebi-
len cihazlarla pek çok ülke, 
insansız olarak belirli nok-
talarda savunma yapabili-
yor ya da var olan savunma 
sistemlerini güçlendirebi-
liyor. Kısa zamanda geliş-
tirilen farklı teknolojilerle 

Savunma 
sistemlerinde 
öne çıkıyorlar

sadece savunma değil, ge-
rekli durumlarda taarruz da 
yapabilen otonom sistem-
li cihazlarla bu alandaki et-
ki sahası daha da genişleti-
liyor. Bu alanda ülkemiz de 
dünyanın teknoloji üreten 
ve ihraç eden sayılı ülkele-
ri arasında yer alıyor. İnsan-
sız Hava Araçları konusun-
da dünyada otoriter ülke-
lerden biri olan ve çok sa-
yıda alanda ürünleri kulla-
nılan Türkiye, aynı zaman-
da bu alandaki etkin Ar-Ge 
çalışmaları ile bu araçları 
silahlandırmaya da gidiyor. 
SİHA’lar alanında da ürün-
leri ile fark yaratan ülkemiz, 

savunma sanayinin gele-
ceğine yön verecek savun-
ma ve saldırı sahalarında 
otonom sistemlerinin kul-
lanılmasına yönelik çalış-
malarına, milli teknolo-
ji hamlesi bünyesinde hızla 
devam ediyor. Ülkemiz şu 
anda insansız hava araçla-
rı üreticileri arasında dün-
yanın en önemli 6 ülkesin-
den biri. Savunma, havacı-
lık ve uzay teknolojileri ça-
lışmalarını hızlandıran Tür-
kiye, Hava ve kara araçla-
rında kullanılan motorların 
yerli üretimi için Ar-Ge ve 
Ür-Ge çalışmalarına ağırlık 
veriyor. 
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Otonom sistemler birçok 
farklı teknolojiyi ve yapıyı 

kullanarak üstün özellikleri bir 
araya getiriyor. Yapay zeka, 
kamera sistemler, bulut ağ 
altyapısı, radar ve lidar gibi 

sensör teknolojileri öne çıkanlar 
arasında yer alıyor. 

gündeminde hep bir şekilde yer 
aldı. Çevresindeki her şeyi al-
gılayabilen, gitmek istediği va-
rış noktasına giden yolu kendi-
si seçen ve yol boyunca hemen 
her şeye kendi karar veren, sü-
rücü olarak da insan faktörüne 
gereksinim duymayan bu araç-
lar, son yıllarda birçok otomotiv 
firması tarafından da özel olarak 
üretilmeye ve piyasaya sürülme-
ye başlandı. 2000’li yılların ba-
şından itibaren piyasaya sürülen 
çok farklı araçlarda kendini gös-
teren otonom sistemler, tekno-
lojinin gelişmesi ile birlikte ACC, 
LAS, GPS gibi yön bulma, harita 
ve trafik yardımcılarının gelişti-
rilmesiyle hız kazandı. Bu araç-
ların önümüzdeki dönemde yol-
larda daha sık görülmeye baş-
lanmasıyla ekonomik etkinin ya-
nı sıra ekolojik ve teknolojik etki-
lerin de ortaya çıkacağı öngörü-
lüyor.  2020-2030 yılları arasın-
da otomotiv sektöründe bağlan-
tılı, elektrikli ve otonom araçlara 
dönüşümün hızlanması düşünü-
lüyor. Avrupa ve Asya ülkelerinde 
geliştirilen çok sayıdaki regülas-
yon ve düzenleme ile de bu dö-
nüşümün hızlanması bekleniyor. 
Ayrıca, 2025 yılından itibaren 
yeni hibrit/elektrikli araçlarda 
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taşıttan her şeye (V2X) haber-
leşme sistemlerinin zorunlu 
olacağı öngörülüyor. Bağlantılı, 
elektrikli ve otonom sistemler, 
araca eklenen batarya, elekt-
rik motorları, özel soğutma sis-
temleri, özel yüksek hızlı araç 
içi haberleşme veri yolları, sen-
sörler, otonom karar modülle-
ri, elektronik eyleyiciler gibi çok 
sayıda yüksek teknoloji ürünün 
ve alt sistemlerin eklenmesini 
gerektiyor. Bu yeni çözümlerin 
araçlarda kullanımı, yoğun bir 
akreditasyon ve sertifikasyon 
süreci ile farklı test merkezleri-
ne ihtiyacını doğuruyor. 

Deloitte Otomotiv Tüketicileri 
Araştırması 2019’a göre sürücü-
süz otomobiller konusunda ça-
lışmalar devam etse de tüke-
ticilerin bu araçlara olan ilgi-
si günden güne artıyor. Araştır-
maya katılanların sadece yüz-
de 22’si otonom araçlara ilgi 
duymadıklarını belirtirken yüz-
de 67’si ise bu araçları yakından 
takip ettiklerini söylüyor. Katı-
lımcıların yüzde 65’i teknoloji-
nin ucuza sunulmasının otonom 

Rusya Savunma Sanayi 
Komitesi 2020 yılı itibariyle 
savaş sistemlerinin yüzde 

30’unun otonom sistemlerden 
oluşması için hazırlanan planı 

onaylamıştır. 
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araç kullanımları daha da artıra-
cağı görüşünde. Araştırmadan 
çıkan diğer bir ilginç sonuç ise 
katımcı olan ülkelerin içerisinde 
en yüksek ilginin Türkiye’de ol-
ması. Otonom araçlara olan il-
gi Türkiye’de yüzde 67 iken bu 
oran Almanya’da yüzde 54, İngil-
tere de yüzde 48 ve Amerika’da 
yüzde 47. 

Araştırmaya katılanların bu 
araçlarla ortaya çıkacak fayda-
lara olan yaklaşımları da ben-
zerlik gösteriyor. Otomotiv tüke-
ticileri içerisinde otonom araçla-
rın zaman tasarrufu ve farklı iş-
lere odaklanmalarını sağlayaca-
ğını düşünenlerin oranı yüzde 67. 
Araçların seyahat anlamında po-
zitif bir deneyim sunacağını dü-
şünenlerin oranı da yine benzer 
şekilde yüzde 68 olarak öne çı-
kıyor. 

Sürücü bu araçlar içerisinde gir-
diklerinde kendileri fiilen kullan-
mayacakları için ortaya çıkan za-
manda ise gelende iletişim kur-
mak ve eğlenmek istiyorlar. Oto-
nom araçlarında telefon kullan-
mak isteyenlerin oranı yüzde 74, 

bir şeyler okumak isteyenlerin 
oranı yüzde 61, film ya da video 
izlemek isteyenlerin oranı yüz-
de 52 ve uyumak ya da dinlen-
mek isteyenlerin oranı ise yüzde 
52 olarak ortaya çıkıyor. 

Tüketiciler araçların üretilmesi 
konusunda ise en çok geleneksel 
ve eski araç üreticilerine güveni-
yor. Araştırmaya göre bu konuda 
geleneksel araç markalarına gü-
venenlerin oranı yüzde 43. Onu 
yüzde 33 ile otonom araç konu-
sunda uzmanlaşan yeni şirketler 
izliyor. 

Türkiye önde gelen ülkeler 
arasında
Genelde teknoloji üretimi ve ge-
liştirilmesi konusunda dünya-
da adı sıkça anılmayan ülkemiz, 
iş otonom sistemlere geldiğinde 
farklı bir kimlik ortaya koyuyor. 
Özellikle savunma sanayi alanın-
da son yıllarda büyük atılımlar 
gerçekleştirerek dünyada sayılı 

ülkeler arasında 
giren Türkiye, bu 
teknolojilerin tüm Ar-
Ge ve Ür-Ge süreçlerinde 
etkin rol oynayarak çok fark-
lı alanlara da ihracatlar gerçek-
leştiriyor. Özellikle otonom hava 
ve kara araçları konusunda faa-
liyet gösteren birçok kamum ve 
özel kuruluş, insansız sistem-
ler üretilmesine yönelik önemli 
çalışmalara imza atıyor. Baykar, 
TAI, Havelsan, STM gibi firmalar 
bu alandaki trendi belirleyici bir 
yapıya kavuşmuş durumdalar. 

Yine son dönemde planlaması-
na başlanan Türkiye’nin Otomo-
bili TOGG da tamamen elektrik-
li olmasının yanında otonom sis-
temlere olan yatkınlığı ile dikkat 
çekiyor. Bu aracın üretim aşa-
masının tamamlanmasının ar-
dından Türkiye’nin otomotiv sa-
nayinde de söz sahibi ülkeler 
arasına gireceği düşünülüyor. 

ABD Savunma 
Bakanlığı 2019 
yılında otonom 

ve robotik 
araştırmalar 
ve çalışmalar 
için bütçeden 

9,6 milyar dolar 
ayırmıştır. 

Türkiye’de bağlantılı, elektrikli ve otonom 
teknoloji tedarikçilerinin taleplerini karşılamak 
ve Avrupa ve yakın coğrafyadaki üreticilere 

hizmet vermek için ileri teknoloji odaklı 
otomotiv akreditasyon/sertifikasyon 

merkezi kurulması amaçlanmaktadır. Bunun 
için, kamu, sanayi, akademi ve STK’lar ile 

çalışmalara başlanmıştır.
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farkındalık oluşturmayı 
hedefliyoruz

Toplumun tamamında teknoloji ve 
bilim konusunda 

Mehmet
Onur

HAVELSAN Simülasyon, 
Otonom ve Platform 
Yönetimi Genel Müdür 
Yardımcılığı Ar-Ge ve 
Mühendislik Direktörü 

ÖZÇELİK

Havelsan düzenleyicileri 
arasında olduğu Robotaksi 
Binek Otonom Araç ve Sürü İHA 
yarışmalarından genel olarak 
bahseder misiniz? Bu yarışma 
hangi amaçla yapılıyor, genel 
olarak içeriği nedir?
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarış-
ması’nın hedefi, katılımcıları oto-
nom araç teknolojileri alanında, 
özgün tasarım, algoritma ve rapor-
lama hususlarında yetkinlik kazan-
maya teşvik etmektir. Yarışma fina-
linde tek kişilik bir aracın gerçek 
bir pist ortamında otonom olarak 

HAVELSAN olarak buradaki amacımız, Türkiye’de gençleri, 
öğrencileri özellikle bilime ve teknolojiye yönlendirmek. Teknoloji 
yarışmalarımız ile birlikte, özellikle Türkiye’nin ileride ihtiyaç 
duyabileceği ileri teknolojili alanlarda şimdiden gençlerimizi 
yetiştirmeye yönelik yarışmalar düzenliyoruz. Otonom teknolojileri 
konusundaki çalışmalarımızla, sürü sistemleri ve simülasyon 
konusundaki bilgi birikimimizi öğrencilere aktarıyoruz.

çeşitli görevleri yapması beklenmek-
tedir. Yarışmanın asıl amacı, otonom 
sürüş algoritmalarının geliştirilmesidir.

Yarışmalarda öne çıkan 
konulardan biri otonom araç 
teknolojileri alanında özgün 
tasarım, algoritma ve raporlama. 
Yarışma katılım koşulları genel 
olarak nelerdir?
Yarışmaya lise, ön lisans, lisans, lisan-
süstü öğrencileri, mezunlar; birey-
sel veya takım halinde katılabilir. 
Lise öğrencilerinden oluşan takım-
lar ile üniversite ve üzeri seviye-
den oluşan takımlar aynı kategoride 
yarışmaktadırlar.

Yarışmada genel olarak üniversite 
düzeyinde olan öğrenciler bir araya 
gelerek takım oluşturarak başvuru-
da bulunuyorlar. Başvuru yaptıkları 
kategori özgün araç kategorisi ise hem 
tasarımsal olarak araçlarını yapmaları 
hem de yarışma şartnamesinde belir-
tilen görevleri yerine getirecek özgün 
ve otonom sürüş algoritmalarını yaz-
maları bekleniyor. Araç için mekanik 
tasarım, elektronik tasarım ve yazı-
lımların tek bir platformda olacağı 
için genel olarak takım olarak başvu-
ru yapmaktalar.

Yarışma hangi kategorilerden 
oluşuyor?
Yarışma Özgün Araç Kategorisi ve 
Hazır Araç Kategorisi olmak üzere 2 
kategoriden oluşmaktadır.

•Özgün Araç Kategorisi
Yarışma şartlarına uyumlu olacak 
şekilde kendi araçları ile katılım sağla-
yan yarışmacı takımlara yönelik olarak 
düzenlenmektedir.

•Hazır Araç Kategorisi
TEKNOFEST Komitesi tarafından 
sadece yazılımsal geliştirmeler yap-
mak isteyen takımlara, yarışmada 
kullanılabilmesi için kablo ile sürüşe 
(drive-by-wire) sahip tam donanım-
lı elektrikli bir araç platformu sağlan-
makta, sağlanan bu araç ile yarışmaya 
katılmak isteyen ekipler araçta bulu-
nan gerekli sensörlerden gelen veri-
leri işleyerek gerekli algoritma yazı-
lımlarını kendilerinin geliştirmesi 
gerekmektedir.

Yarışma dünyanın en büyük 
teknoloji organizasyonlarından 
biri olan TEKNOFEST bünyesinde 
düzenleniyor. Bu fuar içerisinde 
yer almanın avantajları nelerdir?
Toplumun tamamında teknoloji ve 
bilim konusunda farkındalık oluştur-
mayı, Türkiye’nin bilim ve mühendis-
lik alanlarında yetişmiş insan kayna-
ğını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, 
gençlerin geleceğin teknolojileri üze-
rinde çalışmalarını desteklemek için 
düzenleniyor.

Türkiye’de gençlerin millî teknolo-
ji üretme ve geliştirme konusun-
da ilgilerinin arttırılması hedeflene-
rek bu alanlarda çalışan binlerce gen-
cin projesi de destekleniyor. Ayrıca 
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sunmuş olduğu fırsat eşitliği ile birlikte 
Türkiye’nin her tarafından ve dünyadan 
yarışmacılar bu yarışmalara katılabiliyor. 
Bizim HAVELSAN olarak buradaki amacı-
mız, Türkiye’de gençleri, öğrencileri özel-
likle bilime ve teknolojiye yönlendirmek. 
Teknoloji yarışmalarımız ile birlikte, özel-
likle Türkiye’nin ileride ihtiyaç duyabile-
ceği ileri teknolojili alanlarda şimdiden 
gençlerimizi yetiştirmeye yönelik yarış-
malar düzenliyoruz. Otonom teknoloji-
leri konusundaki çalışmalarımızla, sürü 
sistemleri ve simülasyon konusundaki 
bilgi birikimimizi öğrencilere aktarıyoruz.

Bu yıl düzenlenen yarışmada 
ödülü hangi katılımcılar kazandı? 
Rakiplerine göre bu yarışmacıların 
öne çıkan özellikleri nelerdir?
Özgün Araç Kategorisi’nde yarış-
ma görevlerini yerine getirerek sürüş 
parkurunu otonom şekilde başarıyla 
tamamlayan;
1-Yıldız Teknik Üniversitesi’nden YTÜ - 
AESK takımı Birincilik,
2-Sakarya Üniversitesi’nden SAİTEM 
takımı ikincilik ödüllerini almaya hak 
kazandılar.
3-İTÜ Güneş Arabası Takımı ise sadece 
kurallara uygun park kriterini yerine geti-
remeyerek mansiyon ödülü almaya hak 
kazandı.

Hazır araç kategorisinde ise parkur göre-
vini başarılı bir şekilde tamamlayan bir 
takım olmadı ancak İstanbul Teknik Üni-
versitesi’nden İTÜ Racing Driveless takı-
mı park noktasına kadar gelmeyi başardı.

Özgün araç kategorisinde dereceye giren 
takımlar, önceki yıllarda finalist olmuş 
takımlardı. Bu sebeple takımlar önce-
ki yıllardan da elde ettikleri deneyimle-
rini ve tecrübelerini kullanarak yarışma 
sürecine daha iyi hazırlandıklarını söyle-
yebiliriz. 2019 Yılında YTÜ – AESK, 2020 
yılında ise SAİTEM takımları yarışma 
kapsamında görevleri tam olarak yerine 
getirememiş olmalarına rağmen man-
siyon ödülü almaya hak kazanmışlar-
dı. Buradan takımların kendileri için elde 
ettikleri geri bildirimleri bir sonraki aşa-
maya taşıyarak başarılı olduklarını söyle-
yebiliriz. Ayrıca takımlardan önümüzde-
ki yıllarda yarışma sürecine hazırlanacak 
takımlar için yazılımlarını, kodlarını pay-
laşmalarını da istedik. Ayrıca başarılı bir 
sonuç elde eden takımlarda genel olarak 
takım organizasyon yapısında güzel bir 
planlama olduğunu gördük. Projede her 
bir alt sistem için takımın yapısı ve çalış-
ması da kendilerini ön plana çıkaran bir 
diğer önemli unsurdu.

Sizce otonom sistemlerin önemi 
nedir?
Otonom sistemler biz insanların işlerini 
kolaylaştırmak odaklı olarak tasarlanan 
sistemler. Dolayısıyla bu önem aslında 
sistemlerin hangi alanlarda kullanıldığı-
na göre değişmektedir. Askeri otonom 
sistemlerin bir devlet için önemi güven-
liği sağlamakken, bir anne için oğlunun 
hayatının güvencesini arttırmak anla-
mına gelebilmektedir. Buna ek olarak 
endüstriyel bir sistem düşündüğünüzde 
ise bir işletmeci için verimlilik ve üretim 

kapasitesi, bir aile için sosyal hayat-
larına daha fazla zaman ayırabil-
me ve bir işçi için de daha az fizik-
sel efor harcama anlamında önem 
arz etmektedir.

Otonom sistemler her alanda 
ve günlük yaşamlarımızda 
birçok yerde önemli avantaj 
ve kolaylıklar sağlıyor. 
Bu sistemlerin daha çok 
kullanıldığı alanlar, sektörler 
hangileri?
Geçmişten günümüze en yaygın kul-
lanıldığı sektörler savunma, sağ-
lık, üretim, ev aletleri olmakla birlik-
te gün geçtikçe lojistik ve ulaşım gibi 
alanlarda da uygulamalarının arttı-
ğını görmekteyiz. Tabi ki teknoloji-
nin ilerlemesi ile birlikte daha kar-
maşık görevleri yerine getirebilecek 
otonom sistemlerin geliştirilmesine 
devam etmekte ve bunların günlük 
hayatımıza nasıl değer katabildiğini 
de deneyimlemekteyiz.

Otonom sistemler geleceğin 
dünyasını nasıl şekillendirecek? 
Önümüzdeki yıllarda günlük 
yaşantımızda bu bağlamda ne 
tür yenilikler göreceğiz?
Otonom sistemlerin kullanımının 
artması ile birlikte önemli bir dönü-
şümün meslek hayatında olacağı 
öngörülmektedir. Örneğin günümü-
ze göre daha karmaşık problemlerin 
çözülmesi, yüksek iş gücü gerektiren 
uygulamaların rahatlıkla yapılabil-
mesi mümkün olacaktır. Bu sebeple 
insanların rollerinin bir işi yapandan 
yaptırana doğru kayması kaçınılmaz 
gibi görülmektedir. İşte bu nokta-
da otonom sistemleri geliştirebilme 
kabiliyeti olan insanların, şirketle-
rin ve ülkelerin fark yaratacağı yad-
sınamaz bir gerçek olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu bağlamda önümüz-
deki yıllarda robotlaşmanın artaca-
ğını görmekteyiz. Eğer bu noktadan 
bakacak olursak bir diğer önemli iş 
alanı ise duygusal zekanın kullanıla-
cağı meslekler olarak öngörülebilir. 
Bu sayede insanların duygusal zeka-
da da büyük ilerlemeler kaydetmesi 
için büyük bir fırsat da beraberinde 
doğmaktadır.
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aile olmayı 
başardık,

Takım olmaktan ziyade 

T
eknofest Robotaksi Binek Otonom Araç yarışma 
kategorisinde son 4 yılda 3 birincilik ve 1 ikincilik olmak 
üzere toplamda 4 defa derece alan AESK takımı bu yıl 
da festivale damga vurmayı başardı. Robotaksi Binek 

Otonom Araç ve Sürü İHA kategorilerinin galibi AESK, gelecek 
yıl hedeflerini paylaştı. AESK takımı üyeleri, “Biz AESK üyeleri 
olarak takım olmaktan ziyade bir aile olmayı başardık” ifadelerini 
kullandı. 
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Katma değer yaratıyor
AESK takımı üyelerinden Hasan 
Özfidan, Teknofest gibi etkinliklerin 
Türkiye için büyük bir katma değer 
yarattığını dile getirdi. Bu yarışma-
larla birlikte öğrencilerin iş hayatına 
daha kolay adapte olabileceğini ve 
hazır bir şekilde sahada yer alabile-
ceklerini ifade eden Özfidan, AESK 
takımı olarak art arda elde edilen 
başarıları sürdürmek istediklerini 
dile getirdi. 

İki kategori bulunuyor
Özfidan, otonom araçlarla ilgi-
li yapılan yarışmaların hazır araç ve 
özgün araç olmak üzere iki kategori-
ye ayrıldığını söyledi. Özfidan, AESK 
takımının özgün araç kategorisin-
de yarışmaya katıldığını ve bu nok-
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tada yerliliğe büyük önem verdikle-
rini ifade etti. Ayrıca Özfidan, özgün 
araba kategorisinde tüm aşamaların 
yarışmaya katılan takımlar tarafın-
dan geliştirildiğini belirtti. 

Hızlı geri bildirim alıyoruz
Teknofest’ten daha önce de çeşit-
li yarışmalara katıldıklarını ifade 
eden Özfidan, Teknofest’in dünya-
nın en büyük ve önemli etkinlikler-
den biri olduğunu söyledi. Özfidan, 
Teknofest’i diğer etkinliklerden ayı-
ran en önemli faktörün hızlı geri bil-
dirim almak ve bilişim dünyası ile 
bir araya gelmek olduğunu belirtti. 
Ayrıca Özfidan, Teknofest sayesin-
de aldıkları karşılığın oldukça tatmin 
edici olduğunun da altını çizdi.  

Otonom araç üretmek için 
çalıştık 
Özfidan, “Tamamıyla bir otonom 
araç ürettiğimiz takdirde birinci ola-
cağımızı düşünüyorduk. Dolayısıy-
la yarışı kazanan bir araç yapmaktan 
ziyade tamamıyla otonom bir araç 
üretmeye çalıştık. Yarışma kaygısı-
nı üretim aşamasının dışında tuttuk. 
Ekip arkadaşlarımız sorumlulukları-
nın farkında olarak reaksiyon göster-
di ve bu tutumun avantajını gördük.” 
açıklamasında bulundu. 

Hava araçlarında da 
başarıyı yakaladık 
Robotaksi Binek Otonom 
Araç kategorisinin yanı 
sıra Sürü İHA kategori-
sinde de birinci olduk-
larını ifade eden AESK 
takım üyesi Şen, “Yakla-
şık 3 yıldır AESK takımı-
nın içerisinde yer alıyo-
rum. Bu süreçte karada 
hareket eden otonom ve 

elektrikli araçlar üreterek 
çeşitli yarışmalara katıl-

dık ve farklı kategoriler-
de derece aldık. Kara araç-

larındaki başarımızı görün-
ce kendimizi daha fazla geliş-

tirmek istedik ve hava araçlarına 
yöneldik. AESK olarak bu yıl ilk defa 
drone yarışmasına katıldık. Katıldı-
ğımız ilk yılda Uluslararası İnsansız 
Hava Araçları Yarışması Döner Kanat 
kategorisinde birincilik ödülü aldık. 
AESK olarak yerliliğe çok fazla önem 
veriyoruz. Bizler mühendis adayla-
rı olduğumuz için hazır ürün kullan-
mak yerine üretime kafa yoruyoruz.” 
dedi. 

Gelecek hedeflerine yönelik bir 
yatırım aracı 
Özfidan takım olarak; Robotak-
si Binek Otonom Araç kategorisinde 
75 bin TL, Uluslararası İnsansız Hava 
Araçları Yarışması Döner Kanat kate-
gorisinde ise 25 bin TL olmak üzere 
toplamda 100 bin TL’lik bir ödül aldık-
larını ifade etti. Kazanılan bu ödülün 
gelecek hedeflerine yönelik bir yatı-
rım aracı olduğunu ifade eden Özfi-
dan, sponsorların da takıma büyük 
katkı sağladığını söyledi. Özfidan, bu 
ödüllerle birlikte daha kaliteli dona-
nımlar satın alabildiklerinin de altı-
nı çizdi. 

Otonom araçlara ilgi her geçen 
gün artıyor 
Özfidan, “Otonom araçlar bir insana 
göre daha hızlı ve daha doğru karar-
lar alabiliyor. Otonom araçların hata 
payının insana göre oldukça düşük 
olduğunu görüyoruz. Ayrıca oto-
nom araçların başta savunma sana-
yi olmak üzere sağlık, eğitim, ulaşım 
gibi birçok farklı alanlarda kullanıl-

ması da otonom araçlara yönelik ilgi-
nin artmasını sağlıyor. Otonom araç-
ları ilerleyen yıllarda çok daha fark-
lı sektörlerde göreceğiz.” ifadelerini 
kullandı. 

Her yıl ortalama 500 katılımcı 
alıyoruz
Her yıl AESK kulübüne bilgi seviyesi-
ne bakılmaksızın yaklaşık olarak 500 
katılımcı aldıklarını söyleyen Özfi-
dan, “Her yıl ekibimize yeni katılan 
arkadaşlarımızdan tek beklentimiz 
istekli olmaları. Biz bir şirket deği-
liz. Biz kendimizi geliştirmek isteyen 
bir takımız. Buradaki arkadaşlarımız 
çalışmalara dahil oldukça kendileri-
ni geliştirme fırsatı yakalıyor. AESK 
içerisinde ekipler kompozit, meka-
nik, elektrik ve otonom olarak 4 ana 
grupta toplanıyor. Her grupta aktif 
bir şekilde 20 arkadaşımız çalışıyor. 
Otonom grubundaki arkadaşlarımız 
yazılım, elektrik grubundaki arka-
daşlar aracın iç donanımı, kompozit 
ve mekanik grubundaki arkadaşları-
mız ise aracın fiziksel yapısı üzerin-
de çalışıyor. 

Uluslararası başarılar kazanmak 
istiyoruz 
Gelecek yıl hedeflerini özetleyen 
Özfidan, AESK’nın kurulduğu ilk 
etaplarda güneş enerjili sistemle-
re, daha sonra elektrikli araçlara ve 
son olarak TUBİTAK desteği ile birlik-
te otonom araçlara yöneldiğini ifade 
etti. Özfidan sözlerine şu şekilde 
devam etti: “Toplamda 3 adet araç 
ürettik ve bu araçlar bizlere çeşitli 
yarışmalarda farklı başarılar sağladı. 
Kara araçlarındaki başarımızın ardın-
dan hava araçlarına yöneldik ve bu yıl 
ilk defa bu alanda Teknofest’e katıl-
dık. Bu da bize ödül getirdi. Tıpkı kara 
araçlarında olduğu gibi hava araç-
larında da sürdürülebilir bir başarı-
yı hedefliyoruz. Gelecekte su altın-
da otonom olarak çalışabilen araçlar 
dahi üretebiliriz. Her yıl yeni üyeler ile 
birlikte güçleniyor ve farklı alanlarda 
da çalışmalar yapmaya başlıyoruz. 
Bunun yanı sıra uluslararası yarışma-
lara da katılmak istiyoruz. Daha önce 
Shell için bir araç ürettik. Ülkemizde-
ki başarılarımızı uluslararası arena-
da elde ettiğimiz başarılar ile birlik-
te taçlandırmak istiyoruz.” 
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Otonom 
teknolojiler 
pek çok insan için 
heyecan verici bir 
dönüşüm olacaktır

O
tonom teknoloji dendiğinde, popüler teknoloji ve 
daha fazla göz önünde olduğu için akla ilk olarak 
sürücüsüz araçlar geliyor olsa da otonom, en küçük 
fabrikalardan tutun da üretim yapan büyük endüstri 

fabrikalarına, hatta füze ve uzay araçlarına kadar geniş bir 
yelpazeyi kapsamaktadır. Yapay zekâ ve sensör teknolojisinin 
gelişmesiyle birlikte otonom sistemler, son yıllarda üretim, 
savunma ve havacılık sanayisinde de oldukça fazla kullanım 
alanı bulmaya başlamıştır. Analistlerin öngörülerine göre, 
otonom ve insansız sistemler, gelecek 10-15 yıl içerisinde en 
hızlı gelişme sağlayacak teknoloji alanlarından biri olacaktır.”

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunuyum. Üniversite-
deki kariyerime 1998 yılında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak başladım.  Aynı zamanda lisansüstü eği-
timime devam ettim. 2005 yılında doktoramı İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Programı’nda tamamladım. 2006 yılında Yrd. Doç. Dr. olarak öğretim üyeliği süreci başlamış oldu. 
2011 yılında doçent oldum.  Üniversitenin geniş imkânları kendimi geliştirmek istediğim alanlarda bana çok şey 
kattı. 2017 yılında ise profesör unvanı aldım. 2018 yılından beri bölüm başkanlığı görevini yürütmekteyim. Bölü-
mümüzün çıkarmış olduğu uluslararası dergimiz olan Electrica’nın da baş editörlüğü görevini sürdürmekteyim.
Bugüne kadar yapmış olduğum çalışmaların konu başlıklarını özetlersek analog tümdevre tasarımı ve sinyal iş-
leme uygulamaları, haberleşme sistemlerinde kullanılan devre tasarımları ve son zamanların popüler çalışma 
konularından olan yüksek dereceden hafızalı elemanlar grubuna giren memristor, memcapacitor ve memin-
ductor olarak sıralayabiliriz. Bu konularda basılmış yayınlarım arasında ise SCI indekslerince taranan 78 maka-
le, uluslararası diğer indekslerde bulunan 16 makale ve 4 ulusal makale bulunmaktadır. Bunların yanında ulus-
lararası konferanslarda sunulmuş 50 bildiri ve yine ulusal konferanslarda sunulan 15 bildiri yayınlanmıştır. Ya-
yınlanmış çalışmalara çok sayıda atıf yapılmıştır. Tamamlanan veya devam eden projeler ise İSTKA, TÜBİTAK 
ve BAP kaynaklı toplam 22 projede yürütücü veya araştırmacı olarak bulundum.

Fırat
Prof. Dr.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 
Mühendislik Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Bölümü Başkanı 

KAÇAR
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İstanbul Üniversitesi-
Cerrahpaşa, Mühendislik 
Fakültesi, Elektrik Elektronik 
Mühendisliği Bölümü’nde 
mühendislik ve teknoloji 
alanları üzerine farklı çalışmalar 
yürütüyorsunuz. Bu alanda 
ülkemizdeki hem akademik hem 
sektörel durumu 
değerlendirir misiniz?
Bir ülkenin ekonomik gelişmişlik 
düzeyini artırması, refah seviyesi-
ni yükseltmesi ve öncü ülkeler ara-
sında yer alması adına teknolojik ye-
nilikler üretebilmesi gerekmektedir. 
Teknolojik gelişmeler ise ancak bilim 
ortamının güçlü olmasıyla sağlana-
bilir. Türkiye Bilim Raporu verilerine 
göre, bilimsel yayın sayısının son yıl-
larda arttığı görülmektedir.  Bilimsel 
yayınları kaliteye göre yani yayınla-
ra yapılan atıflara göre değerlendir-
diğimizde de aynı durum göze çarp-
maktadır. Bilimsel yayınlara atıf va-
sıtasıyla diğer ülkelerle yapılan bilgi 

zesinin gelişmesini özellikle sa-
vunma sanayi tarafında yapılan 
yatırımlar etkili olmuştur.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
2020 yılı verilerine göre, Türki-
ye, elektrik ve elektronik sektörü-
nün alt sektörlerinden olan beyaz 
eşya (elektrikli ev aletleri imala-
tı) sektöründe oldukça güçlü ko-
numdadır. Türkiye, yaklaşık 26 
milyon adetlik üretim kapasite-
siyle Avrupa’da 1. ve dünyada ise 
3. sıradadır. Beyaz eşya sektö-
rünün diğer ülkelerde de önem-
li yatırımları bulunmaktadır. Ay-
rıca elektrikli ev aletleri sektörü 
yan sanayisi ile birlikte Türkiye’nin 
hem üretim hem de ihracat ko-
nusunda 4. büyük sanayi sektörü 
konumundadır.

Entertech dergimizin bu 
sayısındaki tema “Yazılım 
Ekosistemi” ve “Otonom 
Sistemler”. Bu alanda 
ülkemizdeki genel durumu 
nasıl görüyorsunuz?
Gün geçtikçe Türk yazılımcıla-
rının çalışmalarının çeşitliliği ve 
bu alanda ülkemize sağladıkla-
rı katma değer artmaktadır. Oto-
nom sistemler konusunda ise ül-
kemizdeki ilgi ve merak her geçen 
gün artmaktadır. Özellikle savun-
ma sanayisinde ülkemizde birçok 
firma otonom sistemler alanına 
önemli çalışmalar yapmakta ve 
değerli projeler üretmektedirler. 
Bu çalışmalardan en çok bilineni 
olan insansız hava araçlarının as-
keri alanda kullanımı noktasında 
ülkemiz son birkaç yıl içinde ön-
lenemez bir yükseliş ivmesi ka-
zanmıştır. Ayrıca TOGG aracının 
da piyasaya çıkış noktasında oto-
nom seçeneğinin standart ola-
rak sunulacak olması önemli bir 
ayrıntıdır. Bu açıdan bakıldığında 
özellikle SİHA ve TOGG ülkemiz-
de otonom sistemler alanında en 
öne çıkan çalışmalar olarak dik-
kat çekmektedir.

Gün geçtikçe Türk yazılımcılarının 
çalışmalarının çeşitliliği ve bu 
alanda ülkemize sağladıkları 
katma değer artmaktadır. 

Otonom sistemler konusunda 
ise ülkemizdeki ilgi ve merak her 
geçen gün artmaktadır. Özellikle 
savunma sanayisinde ülkemizde 
birçok firma otonom sistemler 

alanına önemli çalışmalar 
yapmakta ve değerli projeler 

üretmektedirler.

alışverişinde ise ABD, Kanada, Japon-
ya ve Kuzey Avrupa ülkeleri gibi öncü 
ülkelerin yerini onları takip eden ül-
keler almaya başlamıştır. Öncü ülke-
ler ile bilgi alışverişinin artması bilim 
ve teknolojinin ilerlediği yönü takip 
edebilmeyi sağladığından oldukça 
önemlidir.

Türkiye elektrik ve elektronik sektö-
rü son yıllarda iç tüketimde daralma 
olmasına rağmen ihracat odaklı ola-
rak büyümesini sürdürmektedir. Üre-
timinin yaklaşık %75’ini ihraç etmek-
tedir. Sektör tarafından üretilen ürün 
yelpazesi oldukça geniş olup beyaz 
eşyadan tüketici elektroniğine, tele-
komünikasyon cihazlarından bilgisa-
yar cihazlarına, profesyonel ve en-
düstriyel cihazlardan savunma elekt-
roniğine kadar çok sayıda alt sektö-
re ait ürün üretilmektedir. Teknolojik 
gelişimin çok hızlı olması sektör ta-
rafından üretilen ürün yelpazesini her 
geçen gün artırmaktadır. Ürün yelpa-
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Özellikle otonom sistemler 
konusunda ülkemizde son 
dönemde ciddi çalışmalar 
yapılıyor. Sizce bu alanda 
dünyanın neresindeyiz?
Günümüzde küresel dünya siyase-
tinde söz sahibi olmak isteyen ül-
kelerin otonom teknolojilerinin ge-
liştirilmesi için bu konuda çalı-
şan kişileri destekleyerek gerek-
li ortamı sağlaması hayati önem 
taşımaktadır.

Otonom sistemler alanında ülke-
mizde başlatılan projelerin evve-
liyatı 2012 yılına kadar dayanmak-
tadır. Uzun yıllardır yazılım ve sen-
sör teknolojilerinde elde edilen ge-
lişmelerle birlikte otonom sistem-
ler alanında özellikle askeri alanda 
birçok önemli çalışma yapılmakta-
dır. Özellikle otonom hava ve kara 
araçları konusunda ülkemizde bir-
çok özel ve devlet kuruluşu dün-
yadaki muadilleri ile rekabet ede-
bilecek düzeylerde başarılı ürünler 
ortaya koymaktadır. Ülkemizin bu 
alanda zaten dünyadaki trendi ya-
kalamış bir vaziyettedir. Ülkemiz-
de yine son birkaç senede özellikle 
Baykar Makina, TAI/TUSAŞ ve STM 
gibi şirketlerimiz bu alandaki tren-
di fark etmiş ve doğru şekilde yo-
rumlayarak bu alanda çalışmaları-
na hız vermiştir. Uluslararası arena-
da etkinliği birçok askeri harekâtta 
kanıtlanmış ve Türk mühendisle-
rinin eseri olan SİHA’lar ülkemizin 
otonom sistemler alanında en bi-
linen ürünüdür. Bunun dışında ül-
kemizde güdümlü füzelerden uydu 
teknolojilerine kadar birçok aske-
ri ürün üzerinde önemli çalışmalar 
yapılmaktadır.

Otonom sistemlerin en sık 
kullanıldığı sektörler, alanlar ve 
teknolojiler hangileri?
Otonom teknoloji dendiğinde, po-
püler teknoloji ve daha fazla göz 
önünde olduğu için akla ilk ola-
rak sürücüsüz araçlar geliyor olsa 
da otonom, en küçük fabrikalardan 
tutun da üretim yapan büyük en-
düstri fabrikalarına, hatta füze ve 

uzay araçlarına kadar geniş bir yel-
pazeyi kapsamaktadır. Yapay zekâ 
ve sensör teknolojisinin gelişme-
siyle birlikte otonom sistemler, son 
yıllarda üretim, savunma ve hava-
cılık sanayisinde de oldukça fazla 
kullanım alanı bulmaya başlamış-
tır. Analistlerin öngörülerine göre, 
otonom ve insansız sistemler, ge-
lecek 10-15 yıl içerisinde en hızlı ge-
lişme sağlayacak teknoloji alanla-
rından biri olacaktır.

Sürücüsüz yani insansız işlem ya-
pabilen teknolojiyi ifade eden oto-
nom, üretim yapan birçok sektör-
de ileriye dönük dijital dönüşümü 
beraberinde getirmiştir. Üretim ve-
rimliliği açısından çok önemli bir 
yere sahip olan otonom teknolojisi, 
sürekli güncellendiği ve daha iyisi-
ni sunduğu için devamlı takip edil-
mesi gereken bir sistem olarak öne 
çıkmaktadır.

Otomobiller, robotlar, uçaklar, ge-
miler gibi birçok alanda sürücüsüz 
yani insansız işlem yapılabilir hale 
gelmiştir. Son yıllarda üretim sa-
nayisi başta olmak üzere her sek-
törün gündeminde olan Endüst-
ri 4.0’ın temelinde yatan teknoloji-
nin de otonom ve yapay zekâ oldu-
ğu görülmektedir.

İmalat sanayisinde otonom denil-
diği zaman akla ilk olarak fabrika-
lar içerisindeki birbirleriyle iletişim 
kuran robotik cihazlar gelir. Hızlı ve 
yüksek, en doğru anlık karar analiz-
leri sayesinde insan hatalarını orta-
dan kaldıran farklı özelliklere sahip 
bu robotlar, günümüzde artık ol-
dukça yaygın şekilde kullanılmaya 
başlamıştır.

Türk yazılımcıları çok farklı 
projelerde yer alarak dünyada 
ses getiren başarılara imza 
atıyor. Sizce iyi bir yazılımcı 
olmak için gereken temel 
kriterler nelerdir?
Yazılımcılar, sahip oldukları kişisel 
nitelikler ile mesleki avantaj elde 
edebilmektedir. Bu sektörde bir ge-

lecek hedefleyenler öncelikle ya-
zılım alanında iyi bir üniversiteden 
eğitim almalıdır.

Bilgisayar programları ve uygula-
maları, kodlama sistemi sonucun-
da karşımıza çıkmaktadır. Algorit-
madaki değişimlerden talimat di-
zilerine kadar, tüm detayları kodlar 
üzerinden öğrenebiliriz. Bu nedenle 
yazılımcılar, bir anlamda da soyut 
düşünce yeteneklerini geliştirerek 
daha kısa sürede pratik üretimler 
yapabilmektedir. Sayılarla içli dışlı 
olunan bir dünyada, hesaplama ve 
analizler için rakamlarla iyi anlaş-
mak şarttır. Bu nedenle de mate-
matik yönünün güçlü olması büyük 
bir artı puandır.

Yazılımcılar, kendilerini sürekli ola-
rak geliştirmekle yükümlüdür. Bili-
şim sektöründe yepyeni bir sayfa 
açabilmek adına yenilikçi bir ya-
pıya sahip olmak kendilerine artı 
değer katacaktır. Teknoloji trendle-
rini yakından takip ederek kendile-
rine yepyeni fikirler edinme çabala-
rı ile sektörde avantaj elde etmeleri 
mümkün bir hale gelmektedir.

Özellikle İngilizce, yazılımcılar için 
olmazsa olmaz başlıklardan biri 
haline gelmiştir. Sektörde yer alan 
yazılım programlarında İngilizce dil 
kullanımı maksimuma yakındır. İn-
gilizce dokümanlar ile birlikte ken-
dilerini geliştiren yazılımcılar bu sa-
yede programlama dillerine daha 
da hakim olmaktadır.

Otonom sistemler 
geleceğin dünyasını nasıl 
şekillendirecek? Önümüzdeki 
yıllarda günlük yaşantımızda 
bu bağlamda ne tür yenilikler 
göreceğiz?
Endüstri 4.0’ın gelişimiyle oto-
nom robotlar arasındaki etkile-
şim de artmaktadır. Gelişimini sür-
düren otonom robotlar, yakın za-
manda herhangi bir insan kaynak-
lı komut almadan, kendi analiz ve 
öngörüleri kapsamında gözlem ya-
parak tüm işlemleri sorunsuz ye-

//SÖYLEŞİ
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rine getirebileceklerdir. Yapay zekâ 
ile doğru orantılı bir şekilde gelişen 
bu teknoloji sayesinde; kendiliğin-
den öğrenen ve direkt iletişim kuran 
otonom robotların ortaya çıkması 
beklenmektedir.

Robotların dışında; kargo taşıyan 
otonom tır konvoyları, kargoları ad-
reslere teslim eden otonom kargo-
cular, depolama/
dağıtım merkezleri-
ni düzenleyen oto-
nom taşıyıcılar, tar-
lalara tohum eken, 
sulama yapan oto-
nom tarım araç-
ları, otonom sürüş 
sistemleri, otonom 
temizlik robotla-
rı… Otonom tek-
nolojiler, bugünün 
dünyasında kendi-
ne çoktan yer edin-
di. Pekiştirmeli öğ-
renme, bilgisayarlı 
görü, sensör füzyo-
nu, robotik konum-
lama, makine öğ-
renmesi, derin öğ-
renme ve robotik 
kontrol alanlarında 
hızla süregelen tek-
nolojik gelişmeler, bu yeri gün be gün 
sağlamlaştıracaktır. Çok da uzak ol-
mayan bir gelecekte, askeri ve sivil 
sektörlerin vazgeçilmezi otonom 
teknolojiler olacak. Mühimmat taşı-
ma, sınır güvenliğini sağlama, keşif 
ve gözetleme gibi fazlaca hayati risk 
teşkil eden görevler otonom sis-
temler ile yürütüleceği görülmekte-
dir. Ordular ve polis teşkilatları oto-
nom ekiplere sahip olacaktır. İnşa-
at, maden işçiliği gibi insan gücü ih-
tiyacı yüksek meslekler otonom iş-
çilere devredilecektir. Otonom dok-
torlar ameliyatlar yaparken, otonom 
hemşireler hastalara bakım yapabi-
lecek duruma gelecektir. Restoran-
larda otonom garsonların, uçaklar-
da otonom hosteslerin servis ettiği 
yemekler yenilecektir. Evlerde oto-
nom yardımcılar günlük işleri yürü-
tecek, yemek pişirecek, temizlik ya-

pacak, çocuklarla oyun oynayacak… 
Otonom teknolojiler, insan kaynaklı 
hataları önlemesi, hayati riskler içe-
ren görevleri üstlenmesi, hızlı ve ve-
rimi yüksek performanslar sergile-
mesi, kar getirisi, güncel teknoloji-
lerin kesişiminde merak uyandıran 
değişimlere gebe olmasıyla pek çok 
insan için heyecan verici bir dönü-
şüm olacaktır.

Sizce üniversitelerin ve 
teknokentlerin otonom sistem 
ve yazılım ekosisteminin 
gelişimine katkıları nelerdir?
Üniversitelerin Elektrik-Elektro-
nik Mühendisliği ve Bilgisayar Mü-
hendisliği gibi bölümlerinde yetiş-
tirilen gençlerimizin her iki alan-
da da önemli işgücünü karşıladık-
ları görülmektedir. Ancak bu di-
siplinlerde otonom sistem ve ya-
zılım alanlarında daha çok ders 
seçeneğinin sunulması ve öğren-
cilerin bu alanlara kanalize edil-
mesinin sağlanması büyük önem 
arz etmektedir. Derslerin dışında 
öğrencilerin eğitim hayatı boyun-
ca gerçekleştirdikleri derslere yö-
nelik projelerin ve özellikle bitir-
me projelerinin neredeyse tümün-
de sensör teknolojisine bağlı oto-
nom sistem çalışmaları ve yazılım 

çalışmaları bir arada yürütülmek-
tedir. Bunların dışında fakültemiz-
de ulusal ve uluslararası otonom 
elektrikli otomobil yarışlarında 
üniversitemizi temsil eden iki de-
ğerli takımı da [MilAT 1453 Elekt-
romobil Ar&Ge Topluluğu (http://
milat1453.com/elektromobil/) ve 
OTOBİL (https://otobil.istanbulc.
edu.tr/tr/_) takımları] bulunmak-

tadır. Bu takımlar akademisyen-
lerimizin danışmanlığında birçok 
farklı disiplinden mühendislik öğ-
rencimizin gönüllü çalışmaları sa-
yesinde vücut bularak başarılı ça-
lışmalarına devam etmektedirler.

Teknokentlerin ise ülkemizin bu 
alanlardaki gelişimine destek ve-
rebilmeleri için hali hazırda zaten 
vermiş oldukları destekleri önce-
likli olarak bu iki alan kaydırma-
ları elzemdir. Bu alanda üretilen 
projeler ve fikri mülkiyet hakları-
nın korunması noktasında ülkemi-
zin teknokentleri büyük destek-
ler vermektedir. İleride söz konu-
su konuların uzmanlarının da tek-
nokent bünyelerine dâhil edile-
rek hem girişimcilerimize hem de 
öğrencilerimize yol göstermeleri 
gerekmektedir.

//SÖYLEŞİ

2019 yılında “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde siz de yer 
aldınız. Bu başarınızdan bahseder misiniz? Buradaki bilim insanları 
hangi kriterlere göre belirleniyor?
Çeşitli ülkelerden uzman bilim insanlarının yer aldığı ekibin bilimsel makale 
sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi pek çok değişkenlerden oluşan kompozit in-
dikatör bilimsel etki endeksini kullanarak 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim da-
lında oluşturduğu En Etkili Bilim İnsanları-2019 listesine girdiğim için mutlu-
yum. Hem üniversitemizi hem de ülkemizi bu alanda başarı ile temsil etmek-
ten gururluyum. Bu liste aslında sadece 2019 yılı başarısı gibi gözükse de ya-
pılan çalışmaların uzun yılların birikimi olduğunu vurgulamam gerekir. Bu lis-
tenin oluşumunu değerlendirdiğimizde, artık bilimsel yayın yapmanın tek ba-
şına yeterli olmadığı aynı zamanda yayınlanan çalışmaların kalitesinin göster-
gesi olarak yapılan atıflarında ne kadar önemli olduğunu bize göstermektedir. 
Bu yüzden, yaptığımız bilimsel yayınlar atıf alabiliyorsa, alınan patentler ticari 
olarak satılabiliyorsa çok daha anlam ve önem kazanmaktadır.
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İstanbul Teknokent Entertech bünyesinde faaliyetlerini yürüten Asis 
Elektronik olarak akıllı şehirler, savunma, siber güvenlik ve finansal 
teknolojiler alanlarında önemli çalışmalar yürütüyorsunuz. Genel 
olarak faaliyetlerinizden ve çalışmalarınızdan bahseder misiniz? 
İleri teknolojiye olan ilgimizi, bilgi birikim ve tecrübemizi savunma, akıllı şehir-
ler ve finansal teknolojiler sektörlerinde katma değer yaratmak üzere Asis Elekt-
ronik’i kurduk. Şirketimiz bünyesinde yer alan “Asis CT- City Technologies” mar-
kası adı altında şehir teknolojisi alanında faaliyet yürütüyoruz. Akıllı şehir danış-
manlık hizmetleri, mobil izleme, yolcu sayma, geçiş kontrol, elektronik ücret top-
lama, yolcu bilgilendirme sistemleri entegrasyonuyla birlikte şehir teknolojile-
ri konusunda Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Geleceğin şehirlerinde yerli ve 
milli teknolojilerin kullanılması konusunda çözümler geliştiriyor, bu konuda da-
nışmanlık veriyoruz. 

//FİRMALARIMIZDAN

Hakan
ÖZYÜREK
ASİS Elektronik Yönetim 
ve İcra Kurulu Üyesi 

Çalışma hayatıma Eczacıba-
şı Holding’de başladım. Uzun 
yıllar sağlık ve finans sek-
töründe görev aldım. Daha 
sonra çeşitli firmalarda genel 
müdürlük ve finans grup baş-
kanlığı, yönetim kurulu üyeli-
ği görevlerini üstlendim. 2016 
yılından beri Asis Elektronik 
ve Bilişim Sistemleri’nde İcra 
ve Yönetim Kurulu Üyesi ola-
rak görev yapıyorum.

Türkiye akıllı şehir 
teknolojileri 
alanında 
hızlı bir ilerleme kaydediyor

T
ürkiye’nin dört bir köşesinde yaşayan gençlerimizin 
yazılım sektörünün en büyük gücü olduklarını biliyoruz. 
İhtiyaçlara göre yeni yazılımlar geliştirmek, problemleri 
hızlı fark edip anında çözümler sunmak bu işin en 

önemli kuralı. Türk gençlerinin hızlı düşünme kabiliyeti ve Türk 
kültürünün çözüm odaklı duruşu, yazılım alanında gençleri diğer 
ülkelerden ayırarak, ön plana çıkartıyor.
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hendislik yetkinliğini geliştirmeyi ve 
geleceğin teknolojilerinde söz sa-
hibi olmayı hedefliyoruz. Ana faali-
yet alanımızda elektro-optik görüş 
ve sınır güvenliği sistemleri, aske-
ri araç elektroniği sistemleri, döner 
kanatlı silahlı/silahsız drone sis-
temleri ve ekran sistem çözümle-
meleri yer alıyor.

Son dönemde dijitalleşmenin 
artması ve teknolojinin 
gelişmesi ile yazılıma ve 
özellikle de otonom sistemlere 
olan ilgi artmış durumda. 
Genel olarak ülkemizde bu 
alanlardaki ekosistemi nasıl 
görüyorsunuz?
Türkiye akıllı şehir teknolojileri ala-
nında hızlı bir ilerleme kaydediyor. 
Ülkemizde her geçen gün şehir tek-
nolojileri konusunda yerli ve milli 
çözümlerin sayısı da artıyor. Bu ko-
nuda belediyelerin ihtiyaçlarına yö-
nelik şehir teknolojileri çözümle-
ri geliştirebiliyoruz. Yerel yönetim-
lerde akıllı şehir standartları geliş-
tikçe; 2023 yılı hedefleri doğrultu-
sunda bu alanda da dışa bağımlı-
lık azalacak. 

Günümüzde AB ülkeleri sürdürüle-
bilir dünya hedefleri doğrultusun-
da akıllı şehir yatırımlarını arttırı-
yor, örnek şehirler oluşturuyor ve 
teknolojiler geliştiriyorlar. Asis CT 
olarak biz de ihraç pazarlarımızda 
daha fazla sistem ve çözümlerimiz-
le yer alma hedefindeyiz. Dünya-
da yazılım alanında öne çıkan Hin-
distan’da ulaşım çözümlerimizle 
ağırlığımızı arttırmamız, bu alanda 
esnek, kaliteli ve pazara özgün çö-
zümler geliştirme kabiliyetinde ol-
duğumuzu gösteriyor. 

Yazılım değişen dünyanın 
temelinde yatan bir unsur ve 
gelecekte çok daha büyüyüp 
gelişecek bir alan. Tüm 
dünyada yazılım alanında Türk 
şirketleri önemli başarılara 
imza atıyor. Sizce bu alandaki 
başarımızı neye borçluyuz?
Türkiye’nin dört bir köşesinde yaşa-
yan gençlerimizin yazılım sektörü-
nün en büyük gücü olduklarını bi-

Türkiye akıllı şehir teknolojileri 
alanında hızlı bir ilerleme 
kaydediyor. Ülkemizde her 

geçen gün şehir teknolojileri 
konusunda yerli ve milli 

çözümlerin sayısı da artıyor. 
Bu konuda belediyelerin 
ihtiyaçlarına yönelik şehir 

teknolojileri çözümleri 
geliştirebiliyoruz. Yerel 

yönetimlerde akıllı şehir 
standartları geliştikçe; 2023 
yılı hedefleri doğrultusunda 
bu alanda da dışa bağımlılık 

azalacak. 

Asis CT, Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı’nın hazırladığı ‘Ulusal Akıllı Şehir-
ler Stratejisi ve Eylem Planı’nı haya-
ta geçirmek amacıyla, Coğrafi Bilgi 
Sistemler Genel Müdürlüğü’nce açı-
lan ve ülkemizde 81 ilin akıllanması-
na rehberlik edeceği ihaleyi kazan-
masının ardından, İstanbul Üniversi-
tesi ile iş birliği yaptık. 

Savunma ve kamu güvenliği tek-
nolojilerine yönelik faaliyetlerimizi 
ASISGUARD çatısı altında geliştiri-
yoruz. Ülkemize, dost ülkelere sa-
vunma alanında birçok yerli ve milli 
ürünler sunuyor, aynı zamanda iç 
ve dış paydaşların ihtiyaç ve mem-
nuniyetlerini her zaman göz önün-
de bulunduruyor, teknolojik ve mü-
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liyoruz. İhtiyaçlara göre yeni ya-
zılımlar geliştirmek, problemle-
ri hızlı fark edip anında çözümler 
sunmak bu işin en önemli kuralı. 
Türk gençlerinin hızlı düşünme ka-
biliyeti ve Türk kültürünün çözüm 
odaklı duruşu, 
yazılım alanın-
da gençleri diğer 
ülkelerden ayıra-
rak, ön plana çı-
kartıyor. Tekno-
kentler’in sun-
duğu avantajlar 
da yazılım eko-
sisteminin geliş-
mesine katkı su-
nuyor. Önümüz-
deki yıllarda ya-
zılım tabanlı pek 
çok Türk şir-
ketinin dünya-
da önemli kaza-
nımlar ve başa-
rılar elde edece-
ğine inanıyoruz. 
Bu nedenle yazı-
lım ekosistemi-
nin gelişmesine 
yönelik atacağı-
mız her adım, ül-
kemizin yazılım 
ürünlerinin küre-
sel pazar payının, 
ihracatının ve bi-
linirliğinin tesis 
edilmesine katkı 
sağlayacaktır.

Özellikle Asis CT, Asisguard 
gibi akıllı teknoloji 
yönetimi kavramına vurgu 
yapıyorsunuz. Sizin yazılımda 
ve otonom sistemlerde fark 
yaratan projeleriniz nelerdir?
Asis CT olarak Türkiye’nin 81 ilin-
de ve 13 farklı ülkede şehir tek-
nolojileri alanında anahtar çözüm 
projeler geliştiriyoruz. Geliştirdiği-
miz elektronik ücret toplama sis-
temlerini tüm dünyada 16 milyon-
dan fazla kişi kullanıyor. Hindis-
tan ana ihraç pazarlarımız ara-
sında yer alıyor. Hindistan’ın 5 bü-
yükşehrinde (Mumbai, Koçi, Amrit-
sar, Indore, Pune) metroların tek-
nolojik alt yapılarını yenilenmekte-

yiz. Hindistan’ın yanı sıra Sofya’da 
tren-otobüs-metro entegrasyonu-
nu ve yönetimini sağlayan proje-
nin çalışmalarını yürütmeye baş-
ladık. Bugün dünyada ulaşım çö-
zümlerimizle Yunanistan’dan Por-

tekiz’e, Türkmenistan’dan Pakis-
tan’a kadar geniş bir coğrafyada 
yer alıyoruz. 

Asisguard’la Türk savunma sana-
yine yenilikçi sistemler geliştiri-
yoruz. Türkiye’nin ilk silahlı drone 
sistemi SONGAR’ı farklı teçhizat, 
mühimmat ve sistemlerle geliştir-
meye devam ediyoruz. Önemli bir 
Askeri teknolojik sistem olan SON-
GAR, tekli veya çoklu drone siste-
miyle, hedef bölgenin belirlen-
mesi, tehdidi etkisiz hale getirme, 
operasyon sonrası hasar tespiti 
gibi kritik birçok görevi yerine ge-
tiriyor. SONGAR’ı bir platform ola-
rak düşünebilirsiniz farklı fayda-
lı yüklerle birden fazla farklı alan-
larda kullanabileceğiniz bir sila-

ha sahip oluyorsunuz. Asisguard’ın 
geliştirdiği elektro optik sistem-
leri askeri araçlarda da kullanılı-
yor. Geleceğin savunma teknoloji-
leri dijital birlikler üzerinden iler-
liyor. Zırhlı kara araçlarında elde 

ettiğimiz tecrübelerimizi, insan-
sız kara araçlarına entegre etme-
ye başladık. 

Otonom sistemler her alanda 
ve günlük yaşamlarımızda 
birçok yerde önemli avantaj 
ve kolaylıklar sağlıyor. 
Bu sistemlerin daha çok 
kullanıldığı alanlar, sektörler 
hangileri?
Pandemi dolayısıyla ulaşım süreç-
lerinde aksamalar hem ülkemiz-
de hem de dünyada sekteye uğ-
rasa da; akıllı şehirler, temassız 
ulaşım, teknoloji ile konforu artan 
şehir hayatları, yine teknoloji sa-
yesinde ulaşıma ilişkin yapılabilen 
süre analizleri, güvenlik ve izlene-
bilirliğin önemi gibi konular sıklık-

//FİRMALARIMIZDAN
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la gündeme geliyor. Biz de ASİS CT 
olarak; geleceğin odağındaki tek-
nolojiler üzerinde çalışmalarımı-
zı sürdürüyor, ulaşımda daha iyi 
bir şehir hayatı için hızlı çözümler 
üretebiliyoruz.

Otonom sistemler 
geleceğin dünyasını nasıl 
şekillendirecek? Önümüzdeki 
yıllarda günlük yaşantımızda 
bu bağlamda ne tür yenilikler 
göreceğiz?
İşinin odağında; günümüzün ih-
tiyaçlarına ileri teknolojilerle en 
etkin çözümler sunmak olan şirke-
timiz, HES kodlarının ulaşım araç-
ları ile entegrasyonunu en hızlı şe-
kilde gerçekleştirdi. Pandemi sü-
recinde öne çıkan ürünlerimiz-
den biri de Termal Kamera Siste-
mi ile öne çıktı. İnsanların vücut sı-
caklığını ölçmek ve anormal sıcak-
lıkları tespit etmek amacıyla kul-
landığı termal kameralara ek ola-
rak, yapay zekâ algoritması ve ka-
librasyon için gerekli referans kay-
nağı olan Blackbody cihazı sayesin-
de, son derece hassas (±0.3°C’ye 
kadar), hızlı ve temassız vücut sı-
caklığı ölçümü yapabiliyor. 8 met-
reye kadar mesafede ölçüm yapa-
bilmesiyle geniş bir alanda etkili 
olabilen cihazımız, havalimanı, tren 
ve otobüs istasyonları, hastane, 
okul, fabrika ve ofis gibi kalabalık 
ortamlarda kullanılabiliyor. Aynı za-
manda yine pandemi döneminde, 
kentlerde hızlı ve steril maske erişi-
mini sağlamak üzere geliştirdiğimiz 
“Maskemat” çözümümüz, şehirler-
de yerini aldı. Salgınla mücadeleye 
teknolojik çözümlerle destek veren 
şirketimiz, ‘Maskemat’ cihazlarıyla, 
halkın maskelere steril bir şekilde 
erişmelerini kolaylaştırıyor. Başta 
eczane, hastane, belediye binaları, 
kamu kurumları ve metro, otobüs 
ve tren istasyonları olmak üzere 
toplu yaşam alanlarına yerleştirile-
bilen Maskemat, uzaktan izlenerek 
kontrol edilebiliyor. Maske dağıtım 
miktarları aylık, haftalık ve günlük 
olarak takip edilirken, cihaz maske 
ihtiyacı olan vatandaşlara 24 saat 
hizmet verebiliyor.

Sizce üniversitelerin ve 
teknokentlerin otonom sistem 
ve yazılım ekosisteminin 
gelişimine katkıları nelerdir?
Teknokentlerin, bilimsel altyapısı 
güçlü, yeniliklere açık ve genç be-
yinlerin çalışması yanında birçok 
avantaj ve muafiyetleri bulunuyor. 
Vergi ve stopaj muafiyetleri, prim 
ve teşviklerle ekonomik anlamda 

destekleniyor. Üniversitedeki genç 
beyinlerin çalışmaları, yazılım di-
line olan ilgileri ve becerileri oto-
nom sistem ve yazılım ekosistemi-
nin gelişmesine önemli katkı sunu-
yor. Asis Elektronik olarak İstanbul 
Üniversitesi içerisinde yer almak, 
gençlerle yan yana bulunmaktan 
dolayı çok mutluyuz.

//FİRMALARIMIZDAN
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Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir 
miyiz? Kısaca kariyerinizden ve 
bugüne kadarki çalışmalarınızdan 
bahseder misiniz?
Ahmet Kayıran: RNV Analytics, yapay 
zekâ ve makine öğrenme tabanlı algorit-
malar ile akıllı servisler tasarlayan bir gi-
rişim.  Veriye dayalı karar verme sistem-
lerini çeşitli sektörlerde uygun mimari 
yapı ve modellemeler ile geliştiren keli-
melerle değil verilerle konuş mottosun-
da olan bir firma. Ahmet Kayıran olarak 
bu vizyona katmadeğer sağlamaya ça-
lışanlardan biriyim. İstanbul Üniversite-
si Endüstri Mühendisliği Bölümü mezu-
nuyum. Yine aynı üniversitede yüksek li-
sansımı tamamladım. Son olarak Türki-
ye’nin önemli bir şirketinde İş Zekâsı ve 
Analitikleri Müdürü olarak görev yapı-
yordum. Buradaki görevimden ayrılarak 
yeni bir yapılanma kurduk.  RNV bünye-
sinde yapay zeka tabanlı servis bazlı hiz-
met veren ürünler geliştirmeye devam 
ediyoruz. 

T
ürkiye’yi genel bir sevi-
yeye oturtmanın yan-
lış olduğunu düşünüyo-
ruz. Çünkü çeşitli ülkele-

rin bu konuda önemli ve detaylı 
çalışmaları var. Biz daha emek-
leme seviyesindeyiz. Fakat belli 
sektörlerde de genel olarak ül-
keleri domine eden bir hale gel-
dik. Zaten İHA gerçekten Türki-
ye’yi bir yere getirdi ve bize de 
birçok alanda yer açtı. Savunma 
sanayisinde önemli bir noktada-
yız. Öte yandan akıllı evler, ban-
kacılık, otomotiv gibi farklı sek-
törlerde çalışmalarımız, satın al-
malarla birlikte devam ediyor. 
Bu noktadaki gelişimimizi hız-
landıran girişimcilerimiz var.
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Gökhan Yücel: Türkiye’de datanın 
liberalleşmesiyle birlikte teknoloji-
ye erişim kolaylaştı. Türk firmaları-
nın hem Türkiye pazarlarında hem 
de yurt dışındaki gelişimlerini des-
tekleyecek her türlü analiz hizmet 
servislerinde işlerini kolaylaştırmayı 
amaç ediniyoruz. Güçlü altyapıya ve 
ekibe sahibiz. Bütün çalışanlarımı-
zın kendi alanlarında masterları ve 
doktora çalışmaları bulunuyor. Biz-
ler de kendi alanlarımızda uzun yıl-
lar yönetim kurulu danışmanlıkla-
rına kadar farklı seviyelerde tecrü-
beler edindik. RNV Analytics’te şir-
ketlerin tam ihtiyacını görerek oto-
motize edilebilecek süreçlerle neler 
yapabileceğimizi gösteriyoruz. Bunu 
yaparken de açıkçası erişilebilir tek-
nolojiyi hedefliyoruz. Özellikle Tür-
kiye’deki kur farkından ve teknolo-
ji geliştirme sıkıntısından dolayı KO-
Bİ’lerin bu teknolojilere erişimi biraz 
kısıtlı, biz erişilebilir teknolojiler ile 

birçok sektörde
hayatı kolaylaştırıyor

Otonom sistemler 
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   Otonom sistemler 
halihazırda Türkiye’deki en 
popüler sektörler arasında. 

Özellikle İnsansız Hava 
Araçları, savunma sanayi 

ve askeri mevcudiyeti 
artmış bir girişim olarak 

da devam ediyor. Bu 
çalışmalarımızı dünya çapında 

konumlandırmalıyız. Bu 
noktada en güçlü kasımızın 

arttığı bu dönemde akademik 
camianın da etkisiyle dünya 
çapında belirli bir noktaya 
geldik. Türkiye’yi belirli bir 
noktaya getiren unsur ise 

verinin sosyalleşmesi.

bu problemi çözmeyi hedefliyoruz 
Yaklaşık olarak bir yıllık bir süreçte 
anonim şirket olarak hizmet veriyo-
ruz ve hizmet verdiğimiz kurum ve 
kuruluşları da liberalleştirmeye ça-
lışıyoruz. Bu sürede Türkiye’deki şir-
ketlerin yanında 3 kıtada, 5 sektörde, 
10’a yakın projeyi tamamladık. Türki-
ye pazarlarında ispat edilmiş bu hiz-
metlerimizin aslında yurt dışında uy-
gulamaları da var. Amerika gibi çok 
sert bir pazarda da bizim ürünleri-
miz kullanılıyor. Asya’da da kullanı-
lıyor. Gelecek ve penetrasyon plan-

larımıza Avrupa’yı da almış durum-
dayız. Çok yakın bir zamanda İngil-
tere pazarında iş ortaklığı anlaşma-
ları imzalayıp o pazara giriş yapaca-
ğız. Yine Doğu Avrupa’da ve Slav ül-
kelerinde potansiyel müşterilerimiz 
ile görüşmelerimiz mevcut.

İstanbul Teknokent Entertech 
bünyesinde faaliyetlerini 
yürüten RNV Analytics Teknoloji 
isimli bir firmanız var. Bu 
firma bünyesinde yaptığınız 
çalışmalardan ve genel olarak 

faaliyet alanlarınızdan bahseder 
misiniz?
Gökhan Yücel: RNV Analytics bir 
yıl önce kuruldu ama bunun arka-
sında takribi 50 yıla yakın tecrübe-
nin özümsendiği bir yapı var. Hem 
sektörde hem teknolojik alanlarda 
gördüğümüz boşlukları dolduracak 
bir yapılanmayla kurulduk. İlk ola-
rak İstanbul Teknik Üniversitesi Çe-
kirdek bünyesine kabul edildik. Tam 
anlamıyla startup olarak başlama-
dık. Çünkü müşterilere hızlı penetre 
olabilen ve hizmetleri pazarda ispat 
edilmiş bir şirket olarak yola koyul-
duk. Oradaki başarımızdan sonra 
hizmetlerimizi verinin liberalleşmesi 
ve bu verinin şirketlerin birçok ağın-
da karar destek sistemleri kurgulan-
ması, otonom sistemler, yapay zekâ 
ve makine öğrenmesi temel hizmet-
lerine kadar kullandığımız bir şekil-
de genişlettik. Türkiye’deki ve dünya 
çapındaki müşterilerimize birçok 
süreçteki insan müdahalesini mini-
muma indiren ve verimliliği arttıran 
hizmetler sunduk. Bu süreçte bir-
kaç önemli aşamayı tamamladık. 
Bu aşamalardan bir tanesi de İstan-
bul Teknokent Entertech’e giriş yap-
mamızdı. Entertech’e giriş yaptıktan 
sonra buradaki hizmetlerle ve yeni 
açılan kollarla açıkçası çok daha hızlı 
ilerledik. Çünkü bizim Ar-Ge şirketi 
olmamız, muafiyetlerden ve destek-
lerden yararlanıyor olduğumuz anla-
mına geliyor. Öte yandan bir bacağı-
mızın da üniversitede olması, saha-
daki bilgi ve becerilerimizi akademik 
bilgi ile harmanlamamıza izin verdi. 
Bunun karşılığını ise pazarda açık bir 
şekilde gördük diyebilirim. Otonom 
süreçlerle ilgili olarak da TÜBİTAK’a 
bir drone projesi sunduk. Çok değer-
li akademisyenlerle bu süreçte bir-
likte çalıştık. Bunun dışında gençle-
rin gelişimine katkıda bulunabilmek 
adına çeşitli sponsorluk ve mentor-
lük destekleri veriyoruz. Önümüzde-
ki dönemde de yeni bir pazarda lo-
garitmik bir büyümeye girmeyi plan-
lıyoruz. RNV Analytics’i yepyeni alan-
larla, yeni müşterilerle ve uluslara-
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rası arenadaki anlaşmalarla güzel 
bir noktaya getirdik. 

Ahmet Kayıran: RRNV Analytics’in 
isim babası Gökhan’dır. “Ayinesi iştir 
kişinin lafına bakılmaz” mottosu ile 
bu ismi verdik. Adımız, bu sözün 
Latince karşılığından geliyor. (Res, 
non verba) Verinin işlenmesi konu-
su bizim için oldukça önemli. RNV 
Analytics olarak şirketlerin veriye 
dayalı karar verme yetilerini güçlen-
direcek, tahminleme ve optimizas-
yon temelli algoritmalardan besle-
nen akıllı servisler dizayn etmekte-
yiz. Hali hazırda, teknolojik gelişme-
ler ile veriden anlam çıkaran algo-
ritmaların gittikçe yaygınlaşmasına 
rağmen, çıkartılan sonuç ile karar 
alma süreçleri arasında bir boşluk 
bulunmaktadır.  Biz bu riskleri, ha-
taları ve atıl kalan kaynakları mini-
mize ederek belirsizliklerin hakim 
olduğu konularda açıklanabilir sis-
temleri geliştirmekteyiz. RNV Anal-
ytics’in ana yeteneği bu kompleks 
modellemeleri geliştirmesidir ve 
bu yetenek ürünlere yansıtılarak 
RNV Analytics’in ana değer önerisi-
ni oluşturmaya çalışıyoruz. 
Başarı ile uyguladığımız projele-
re örnek olarak perakende firma-
ları için oluşturduğumuz K-Libre 
adını verdiğimiz ürünümüz mevcut. 
İlk sevkiyat, mağazalar arası sevki-
yat ve otomatik sevkiyat süreçle-
rini makine öğrenme temelli algo-
ritmalar ile çözen bir stok alakas-
yon servisi olarak güzel sonuçlar 
elde ediyoruz. Yine Amerika’da Raf 
Analitiği üzerine çalışan müşteri-
miz için oluşturduğumuz Veri Ana-
lizi ve Görselleştirme çalışmamız , 
App müşterimiz için geliştirdiğimiz 
Müşteri Analitiği kapsamında seg-
ment, churn gibi konularda çalış-
malarımız bulunmaktadır.   Müşte-
ri ve sektör çeşitliliği, vaka çeşitli-
liğini de beraberinde getirmektedir.  
Bu çeşitliliği benzer model geliştir-
me süreçleri ve ölçeklenebilir yapı-
lar ile yaygınlaştırılabilir ürünler ha-

line dönüştürmeye çalıştığımız sü-
reçlerimiz devam ediyor.

Son dönemde dijitalleşmenin 
artması ve teknolojinin 
gelişmesi ile yazılıma ve 
özellikle de otonom sistemlere 
olan ilgi artmış durumda. 
Genel olarak bu alanlardaki 
ülke ekosistemimizi nasıl 
görüyorsunuz?
Ahmet Kayıran: Otonom sistemler 
halihazırda Türkiye’deki en popüler 
sektörler arasında. Özellikle İnsan-
sız Hava Araçları, savunma sana-
yi ve askeri mevcudiyeti artmış bir 
girişim olarak da devam ediyor. Bu 
çalışmalarımızı dünya çapında ko-
numlandırmalıyız. Bu noktada en 
güçlü kasımızın arttığı bu dönem-
de akademik camianın da etkisiy-
le dünya çapında belirli bir noktaya 
geldik. Türkiye’yi belirli bir noktaya 
getiren unsur ise verinin sosyalleş-
mesi. Çok fazla sensörlerimiz var. 

İşlenebilecek çok fazla verimiz var. 
Ve buna uygun birçok platform-
lar inşa ediliyor. Ürünler ve cihaz-
lar geliştiriliyor. Bu yazılımsal geli-
şimin etkisi ile birlikte legacy (ge-
leneksel) sistemlerden bir dönü-
şüm var.  Yani yeni mezun arkadaş-
ların ya da yeni geliştiricilerin, özel-
likle startupların mevcut legal sis-
temlerdeki derinleşmiş geleneksel 
yazılımları bırakıp yeni yazılımlara 
yönelmesiyle bir değişim gerçek-
leşti. Yazılım alanında gerçekten iyi 
bir yetişmiş tabanımız var. Bunu da 
donanımla ve IOT süreçleriyle daha 
iyi bir hale getirdik. Zaten akıllı ev-
lerin yanında otonom deyince doğ-
rudan akla akıllı otomobiller geli-
yor. Google gibi böyle teknoloji dev-
lerinin sunduğu ürünler Türkiye’de 
daha da ticarileştirilmiş bir mode-
lin oturduğu bir senaryoyu da be-
raberinde getirdi. Otonom sistem-
ler birçok sektörde hayatı kolaylaş-
tırıyor diyebilirim. 

Ar-Ge faaliyetlerimizi yürüttüğümüz 
üniversitelerle bağımızı 

kopartmadığımız bir alanımız ve 
ticari faaliyet olarak odaklandığımız 

ve geliştirdiğimiz ürünlerimiz mevcut. 
Şirket olarak kendimizi iki farklı 

katmana oturtuyoruz. Bizim otonom 
sistemler özelinde ya da akıllı servisler 
sisteminde K-Libre ürünümüzü örnek 

olarak verebiliriz. Dronelar ile ilgili 
bir çalışmaya başladık. Bu alanda 

halihazırda birtakım uygulamalar var 
ama çok yaygın olmayan bir projeyi 

hayata geçirmeye başladık.
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Otonom sistemler her alanda 
ve günlük yaşamlarımızda 
birçok yerde önemli avantaj 
ve kolaylıklar sağlıyor. Bu 
sistemlerin daha çok kullanıldığı 
alanlar, sektörler hangileri?
Ahmet Kayıran: Değişen dinamizmi 
ve kompleks problemleri en basite 
indirgeyen bir model olarak otonom 
sistemler büyük bir avantaj sağlıyor. 
Yani birçok insanın bir araya getirip, 
beyin kompleksliğinde karar verebi-
lecek mekanizmayı, birtakım güçlü 
işlemciler yardımıyla daha hızlı işle-
diğimiz bir senaryo bu. Yapay zekâ, 
görüntü işleme, ses işleme gibi ge-
lişmeler ve buna uygun karar alma 
sistemleri de otonomun alt bacak-
larını oluşturuyor. Bir karar diyagra-
mının çalışması ve buna istinaden 
de aksiyon alması otonom sistem-
leri bir adım öne çıkarıyor. Bu sis-
temler insan hayatındaki o komp-
leks problemleri minimize eden bir 
süreç haline geldi. Otonom sistem-
lerin kullanıldığı sektör-
ler şu anda dünya çapın-
da oldukça popüler. Uzay 
ve savunma teknolojile-
rinde sıklıkla kullanılıyor. 
Uzaya insan göndere-
mediğimiz bir senaryo-
da, iletişim kurabilece-
ğimiz birtakım cihazlar 
yardımıyla devam eden 
bir süreçten bahsedi-
yoruz. Ama onun dışın-
da hemen hemen tüm 
sektörlerde artık hayatı-
mızdalar. Otonom araç-
lardan tutunda acil kur-
tarma durumlarındaki 
bir çok senaryo ve prob-
leme çözüm gelitiştiren 
sistemler haline geldi. İs-
tanbul Üniversitesi’nde-
ki akademisyenlerle bir-
likte TÜBİTAK’a bir proje 
sunduk ve bu proje şu 
anda kabul sürecinde. 
Deprem sonrası görüntü 
işleme yardımıyla dro-
neları da kullanarak, ha-

sarlı binaların tespiti ve buna uygun 
en hızlı rotanın belirlenmesi, hasa-
rın risk boyutuna göre de kurtarma 
önceliği atayan bir proje. Tıp alanın-
da kullanılan otonom sistemlerde 
önemli operasyonlar küçük veya sı-
fıra yakın hata paylarıyla gerçekleş-
tiriliyor. Mağazaya girdiğinizde yüzü-
nüzden görüntü işlemeyle tanıyıp 
size uygun kampanya üreten bir sis-
temden tutunda, eve hırsız girdiğin-
de alarm gelen cihazlara, akıllı saa-
tiniz yardımı ile sizin nabzınıza göre 
doktorunuza bununla alakalı bilgiler 
veren sistemler mevcut. Pandemi 
döneminde belediyelerin veya Sağlık 
Bakanlığı’nın kullandığı birtakım ci-
hazlar yardımıyla da yalnız yaşayan 
yaşlıların sağlık durumlarının aktif 
takip edildiği sistemler de kullanıldı. 

Gökhan Yücel: İstanbul depremi 
hepimizi korkutan ve halen hazır 
olamadığımız bir durum. Devletimiz 
bu konuda teknoloji çağrılarını da 

sıklaştırdı. Bizler de bu ülkeye olan 
borcumuzu ödeyebilmek adına neler 
yapabiliyorsak onları çıkartmaya ça-
lışıyoruz. TÜBİTAK’a sunduğumuz bu 
sisteme oldukça fazla önem veriyo-
ruz. Deprem sonrasında sürenin ol-
dukça değerli olduğunun farkındayız. 
İstanbul’un belirli noktalarına yer-
leştirilen droneların hafif bir sarsın-
tıda havalandığı, bütün lokasyonla-
rı fotoğrafladığı, görüntü işleme ile 
merkeze gönderdiği ve merkezdeki 
çalışanların ihtiyaçlara hızlı çözüm-
ler üretmesini sağlayan bir sistem-
den bahsediyoruz. Olası bir deprem 
senaryosunda bu veriler, deprem-
den etkilenen vatandaşlarımızın so-
runlarına hızlı çözümler getirecek. 
Bu noktada da özellikle yurt dışın-
da çok büyük tecrübeleri olan aka-
demisyen arkadaşlarımızla beraber 
bunların çalışmalarını yaptık. Oto-
nom sistemler ile verinin işlenebilir 
hale gelmesi ve verilerin farklı alan-
lar tarafından yorumlanabilmesi her 
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tarafa erişim imkanı sağlıyor. Yazın 
yaşanan yangında da bunu gördük. 
Yangının nereden çıkacağını bilebil-
mek ya da tahmin edebilmek bile 
çok kritik. Hatta biz kendi aramız-
da konuştuğumuz bu projeyi as-
lında yangın alanlarında da drone-
nun kalkıp, belli aralıklarla incele-
yip, tahmini sıcaklık, nem ortamı, 
rüzgar ve bir duman çıkıyorsa o gö-
rüntünün işlenmesi ve anında yine 
AFAD ve belediye gibi devlet ku-
rumlarımıza verilmesi konusunda 
kendi aramızda şu anda teorik ola-
rak tartışamaya başladık. Çünkü 
her şeyin temeline toplanabilir ve 
işlenebilir datayı koyduktan sonra, 
bu otonom sistemlerle insan gücü-
nün yetmeyeceği ve anında müda-
hale bekleyen alanların hepsine ya-
yılabileceğimizi görüyoruz. 

Özellikle otonom sistemler 
konusunda ülkemizde son 
dönemde ciddi çalışmalar 
yapılıyor. Sizce bu alanda 
dünyanın neresindeyiz? 
Ahmet Kayıran: Türkiye’yi genel bir 
seviyeye oturtmanın yanlış olduğu-
nu düşünüyoruz. Çünkü çeşitli ül-
kelerin bu konuda önemli ve detay-
lı çalışmaları var. Biz daha emekle-
me seviyesindeyiz. Fakat belli sek-
törlerde de genel olarak ülkeleri 
domine eden bir hale geldik. Zaten 
İHA gerçekten Türkiye’yi bir yere 
getirdi ve bize de birçok alanda yer 
açtı. Savunma sanayide önemli bir 
noktadayız. Öte yandan akıllı evler, 
bankacılık, otomotiv gibi farklı sek-
törlerde çalışmalarımız, satın al-
malarla birlikte devam ediyor. Bu 
noktadaki gelişimimizi hızlandıran 
girişimcilerimiz var. Otonom sis-
temlerde hızlı bir gelişme trendi 
içerisinde olduğumuzu ifade ede-
bilirim. Otonom kendi karar diyag-
ramını çalıştıran bir sistem. Özel-
likle bu karar diyagramı alanında 
da yetişmiş kaslarımız güçlenme-
ye başladıkça yapay zeka ve ma-
kine öğrenme algoritmalarının, gö-
rüntü işlemenin, nesnelerin inter-

neti dediğimiz IOT entegrasyonla-
rının ve bunların bulut tabanlı mi-
marilerin çözümleri Türkiye’de ge-
liştikçe, Türkiye’de kendi profilinde-
ki ve kendi üretim hacmindeki sek-
törlerde Endüstri 4.0’ı rahatlıkla dö-
nüştürecektir. Ama şu anda Türki-
ye’nin teknoloji olarak öne çıkan fir-
malarıyla da bu gelişme kasları-
nın çok daha açık olduğunu görü-
yoruz. Çok güzel süreçler tasarlıyo-
ruz. Çok güzel yazılımlar yapıyoruz. 
Ama bunun donanımsal bir ürün 
haline getirilmesi, akıllı bir servis 
haline getirilmesi, biraz daha teknik 
mimari ve süreç dizilimi açısından 
da verinin sosyalleşmesi açısından 
da hala biraz daha yurt dışı kasları-
na ihtiyaç duyuyoruz. 

Firma olarak sizin makine 
öğrenmesi ve bulut tabanlı 
altyapılar alanında ciddi 
çalışmalarınız var? Öne 
çıkan proje ve çalışmalarınız 
hangileri?
Ahmet Kayıran: Ar-Ge faaliyetleri-
mizi yürüttüğümüz üniversitelerle 
bağımızı kopartmadığımız bir alanı-
mız ve ticari faaliyet olarak odak-
landığımız ve geliştirdiğimiz ürünle-
rimiz mevcut. Şirket olarak kendi-
mizi iki farklı katmana oturtuyoruz. 
Bizim otonom sistemler özelinde ya 
da akıllı servisler sisteminde K-Lib-
re ürünümüzü örnek olarak verebi-
liriz. Dronelar ile ilgili bir çalışma-
ya başladık. Bu alanda halihazırda 
birtakım uygulamalar var ama çok 
yaygın olmayan bir projeyi hayata 
geçirmeye başladık. Computer vi-
sion dediğimiz görüntü işleme ala-
nında da bir noktadayız ve bu alan-
da yurt dışında akademik çalışma-
lar yapan arkadaşlarımız da bulu-
nuyor. Deprem ile ilgili projemiz şu 
anda onay aşamasında. Onaylan-
mayacağını düşünmüyoruz ama 
onaylanmaması durumunda kendi 
içimizde devam ettireceğimiz bir 
proje olduğunu söyleyebilirim. 

Gökhan Yücel: RNV Analytics’in 

sunduğu projelere bakarken veri 
işleme kapasitesinden de biraz 
bahsetmemiz gerekir. Çünkü biz 
çok büyük datalarda veriyi işle-
yebilip bu altyapılarda aksiyo-
na çevirebiliyoruz. Yani sadece 
bir perakende müşterimiz için 
bir saat içerisinde bir terabaytlık 
hareket verisini inceleyebiliyo-
ruz. Normalde bir insanın oturup 
bunu yapabilmesi için günler-
ce ,haftalarca çalışıp hatta bazı 
programları kullansa bile yapa-
mayacağı şeyleri biz tamamlayıp 
hızlıca aksiyona çevirebiliyoruz. 
Büyük veriyi mantıklı bir şekilde 
işleyip aksiyona çevirdiğimizde 
hizmet verdiğiniz şirket tasarruf 
edebiliyor. Kazan-kazan prensibi 
ile işleyen bir yapıyız ve birçok alt 
başlığımız bulunuyor. 

Otonom sistemler 
geleceğin dünyasını 
nasıl şekillendirecek? 
Önümüzdeki yıllarda günlük 
yaşantımızda bu bağlamda 
ne tür yenilikler göreceğiz?
Ahmet Kayıran: Bu sıklıkla tartı-
şılan bir konu. Her süreç gibi bu 
sürecin sonu da iyi veya kötü ev-
rilebilir. Bu biraz daha insanın o 
konu hakkında evrimleşme sü-
reciyle doğrudan ilişkilidir. Step-
hen Hawking’in söylediği se-
naryoların hepsi gerçekleşebilir 
veya hiçbiri gerçekleşmeyebilir. 
Otonom sistemlerde makinele-
rin insanların yerine geçiyor se-
naryosu bence doğru bir bakış 
açısı değil. Bunun insan hayatını 
ne kadar kolaylaştırdığına odak-
lanmamız gerekiyor. İnsansızlaş-
tırma birçok sektör için müm-
kün olan bir konu değil. En azın-
dan yakın gelecekte böyle bir 
beklentimiz yok. İnsansız hava 
araçlarını bile tasarlarken yanın-
da drop pilotları gibi yeni bir sek-
tör açıyoruz. İHA’ların kendi karar 
sistemlerinin bir merkezden yö-
netilebileceği ve pilotajın sağla-
nabileceği çeşitli alt meslekler 

//FİRMALARIMIZDAN
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oluşturuyoruz. İnsansızlaştırma ayrı 
bir durum, insanın hayatını kolaylaş-
tırma ayrı bir durum. Bilgiyi işleyebil-
me ve karar verme süreçlerinde oto-
nom sistemlerin kapasitesi bir adım 
öne çıkabiliyor. Bu sayede birçok is-
tenmeyen durumun önüne geçiliyor. 
Bu açıdan bakıldığında birçok haya-
tı kurtaran ve kolaylaştıran bir me-
sele haline geliyor. Ama kendi ken-
dine öğrenen robotların tasarlan-
ması senaryoları insanları ürkütü-
yor. Ben tabi ki bunları çok teknik 
olarak değerlendiriyorum. Felsefi ya 
da psikolojik yönüyle ilgili bilgi sahi-
bi olmadığım için çok yorum yapa-
mıyorum. Bu sürecin insan hayatını 
kolaylaştırdığını ve ilerleyen yıllarda 
bu çalışmaların daha da derinleşe-
ceğini ifade edebilirim. Ben bu evrim 
sürecini destekleyenlerden tarafım 
diyebilirim. 

Sizce üniversitelerin ve 
teknokentlerin otonom sistem 
ve yazılım ekosisteminin 

gelişimine katkıları nelerdir?
Ahmet Kayıran: Bence en büyük 
avantajı vizyon açan bir ortamda ol-
manız. Kuluçka evresinde birçok fir-
mayla sürekli görüşme fırsatı bulu-
yorsunuz. Çay sohbetlerinde, kantin-
de, servis girişlerinde birçok farklı fir-
madan birçok farklı personelle gö-
rüşüyorsunuz. Oradaki kısa sohbetin 
bilgi ve beceri anlamında size kattı-
ğı değer ya da yarattığı algı herhangi 
bir ortamda kolay kolay sağlanabile-
cek bir durum değil. Bunun için zaten 
dünyada çok fazla buluşma düzenle-
niyor. Aslında sürekli bir mini bir bu-
luşma içerisindesiniz. Bu durum yap-
tığınız işleri kolaylaştırıyor. Bir prog-
ram tartıştığımızda kendi eksenimiz-
de cevaplayabileceğimiz sorunun dı-
şında farklı arkadaşların ufak bir yo-
rumu bizi daha da rahatlatıyor. Özel-
likle otonom alanındaki ya da burada-
ki bulut mimarisinin, servislerinin kul-
lanılması anlamındaki sorunlar veya 
teşviklerin sayısal olarak az olması da 
bir dezavantaj. En nihayetinde bu tür 

sistemler bir internet ve servis sağ-
layıcısına ihtiyaç duyuyor. Ama bun-
larla alakalı da bir regülatif sorunlar 
yaşıyoruz. KOBİ’ler seviyesinde ciddi 
bir teşvik var. Ancak geliştiriciler se-
viyesinde beklenilen destek yok diye-
bilirim. Bunun dezavantajını yaşadığı-
mız bir ortamda teknokentler sağla-
dıkları imkanlarla bizleri mutlu edi-
yor. Zaten üniversite iş birlikleri içeri-
sinde olduğumuz için bizim geliştirdi-
ğimiz her modelde bir akademik per-
sonelin katkısı mutlaka vardır. Tekno-
kentler ve buradaki Ar-Ge faaliyetle-
ri özellikle üniversite iş birlikleri kap-
samında gelişti diyebilirim. Kendi al-
goritmanızı geliştirdiğiniz zaman bir 
tık daha öteye koyan, çok daha op-
timizasyon modellerini çalıştırabildi-
ğiniz bir süreç geçiriyoruz. Bu anlam-
da özellikle bir algoritma geliştirme 
sizi üniversite içerisinde bir yere ge-
tiriyor. Vizyonunuzu açma ve sürek-
li interaktif bir buluşmanın içinde bu-
lunma serüveni teknokentleri önem-
li bir yere koyuyor. Burada startup fir-
ması olmak ciddi bir avantaj.

//FİRMALARIMIZDAN
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Başkanı olduğu TÜGİM Garanti Bankası girişimcilik üssü Garanti 
Partners’ın tüm mentorluk desteğini vermektedir. Kurucusu olduğu 
kuluçka merkezi, Risk Sermayesi Kuruluşları (VC) ve Melek yatırım-
cılar adına Startup seçmekte, yetiştirmektedir. İTÜ Çekirdek, Türk 
Telekom Pilot, ODTÜ ‘de girişimci mentorluğu yapmaktadır. Türkiye 
kurucularından olduğu ve Operasyon Liderliğini üstlendiği Associati-
on for Coaching (GB) Türkiye Chapter’ı tarafından Türkiye’de Yönetici 
Koçluğunun gelişimi ve üniversite öğrencilerine koçluk desteği veril-
mesi konusunda projeler yürütmektedir.

Yapımcısı olduğu Artı Değer isimli TV Programında Türkiye’de Koçluk, 
Liderlik, Girişimcilik ve Mentorluk konuları işlenmektedir. Profesyo-
nel Koçluk ve Hayat Okyanusu isimli iki kitabı bulunmaktadır. Kuru-
cusu olduğu ve International Coach Federatin (ICF) tarafından akre-
dite eğitimler veren koçluk okulu 1000+ koç mezun etmiştir. Kuru-
cusu olduğu House of Human Eğitim ve Danışmanlık firması Türkiye 
Fortune 500 de ve ağırlıklı olarak ilk 50 de yer alan kurumlara lider 
geliştirme, bağlılık/mutluluk, İK Süreçleri yapılandırma konusunda 
eğitim, koçluk, mentorluk, süpervizyon desteği sağlamaktadır.

Girişimcilikte 
liderlik

Nuri Murat
Girişimci, Melek Yatırımcı, 
Koç / Mentor

AVCI

Bu çağda hemen hepimizin talebi 
sadelik, kolaylık ve hız.

İhtiyaçlarımızı, isteklerimizi kolay 
ve basit biçimde karşılamak ve 
bunlara hızlıca ulaşmak istiyoruz. 
Gerek sanal gerekse gerçek vit-
rinlerde / raflardaki seçim / alım 
işlemlerini kapsayan ara yüzler-
de “sadelik” ise zaten yorgun olan 
zihinlerimiz için ürün sunan, hizmet 
verenlerden en büyük beklentimiz. 

Bu olguyu bir kültürel dönüşüm 
olarak tanımlamak gerek. Nobel 
edebiyat ödülü sahibi Andre Gide’ın 

H
er çağda liderlerden beklentiler, toplumun istek ve 
ihtiyaçları paralelinde olmuştur. Kimi zaman askeri 
liderler ön planda, kimi zaman siyasi liderler, kimi 
zaman ise toplumsal hareketler başlatan bağımsız 

liderler revaçta olmuş. 

//GİRİŞİMCİLİK

dediği gibi “Kültür her şeyi, oku-
yup unuttuktan sonra geriye kalan-
dır.” Aslında teknolojinin yükselme-
si ve dijital yerlilerin dünya sahne-
sinde aktif rol almaya başlaması-
nın ardından, özellikle son 20 yıldır 
bu kültürün yapı taşları birer birer 
örüldü ve artık sağlam bir yapı ola-
rak karşımıza dikildi. 

Şu anda tüm insanlık her şeyin en 
hızlısının, en kolayının ve en sade 
biçimde kendisine hız ve kolaylık 
sunanın peşinden koşuyor. Peki bu 
koşullarda liderlik ve girişimcilik-
te liderlik olguları nasıl etkileniyor? 
Nelere dikkat edilmesi ve fark yara-
tılması gerekiyor. 

Buzdağının görünen tarafının altın-
da derinlerde şimdiye kadar konu-
şulanların ötesinde bazı lider-
lik özellikleri dikkat çekici biçimde 
yükseliyor. 

İster girişimci bir lider olun ister-
seniz yeni dünyada faaliyet gös-
teren bir şirketin lideri olun, 
Co-Productive Leadership (Birlikte 
Üretken Liderlik) kavramına mer-
haba deyin ve yavaş yavaş ısınma-
ya başlayın. Pardon; acele etmeden 
çabuk çabuk ısınmaya başlasanız 
çağın süreçlerine daha uygun olur.

Üretken liderliğin sonucu zaten 
sadelik, kolaylık ve hıza ulaşıyor. 
Peki bu tarz liderlerin kendilerini 
geliştirmesi için bir yol haritası var 
mı? Elbette var. Şimdi bunlardan 
kısaca bahsedelim 
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Kafanızı Kutudan Çıkarın: Gözle-
rinizi değil zihninizi kutunun dışı-
na çıkarmaktan bahsediyorum 
elbette. Lider olarak aradığınız 
çözüm bazen başka disiplinlerden 
başka sektörlerden gelebilir. Henry 
Ford’un araba üretiminde bant sis-
temine geçmesini bir mezbaha-
dan (et kesim tesisi) ilham aldığı-
nı hatırlayın. Mezbahada her kasa-
bın kendi durağında yaptığı tek bir 
iş olduğunu görünce (örneğin, deriyi 
yüzme, iç organları çıkarma, butları 
kesme, gövdeye işlem gibi) benzeri-
ni araba üretimine taşıdı ve böyle-
ce endüstriyel üretim hattına girişi 
gerçekleştirdi. 

Kaynakları Çeşitlendirmenin Yol-
larını Arayın: Gerek insan kayna-
ğı gerek teknoloji, gerek hammad-
de, gerek yazılım, hizmet ve hatta 
müşteri alanında ihtiyaç duyduğu-
nuz kaynakların neler olabileceğini 
düşünmeye zaman yaratın ve alter-
natifleri aramak için zaman zaman 
farklı networklere dahil olun. Bazen 
alakasız gibi görünen bir sektörde 
umulmadık bir müşteri 
sizin ürün ya da hizmeti-
nize ihtiyaç duyuyor ola-
bilir. Bazen teknik bilgi ve 
beceriye sahip bir yöne-
tici arayacağınıza insan 
kaynağını motive edebi-
len bir sosyal bilimci, bir 
koç, ekibinize çok daha 
fazla fayda sağlayabilir. 
Ayakkabılarımızda bile 
kullandığımız Hafızalı 
Köpüğün (Memory Foam) 
astronotların dünyaya 
dönüş ve inişlerinde dar-
beyi emmek için koltuk-
larında kullanılmak üzere 
üretildiğini hatırlayın. 

Devreleri Açık Tutun: 
Networkten bahsediyo-
rum. Kullanılmayan su 
borusu devreleri zaman 
içinde paslanır ve kul-
lanılamaz hale gelir. 
Network işi de buna ben-
zer. Bir başka bakış açısı 
ile Atalarımızın da dedi-
ği gibi “Gözden ırak olan 
gönülden de akıldan da 

ırak olur.” Sosyal medya ve diğer 
kanallardan networkünüzle ilişkini-
zi canlı tutmak adına akışta kalın. 
Hepimiz birbirimize lazımız. 

Kontrolü Sağlayın Ama…: Elde 
tutmak yerine sağlama kavramını 
özellikle kullandım. Her şeyi kont-
rol edemezsiniz ancak bir sistem-
le kontrol mekanizmaları kurabilir-
siniz. Güven kontrole engel değil-
dir. Yıkıcı veya cezalandırıcı olma-
yan kontrol mekanizmaları gelişti-
rerek ekibi tedirgin etmeden sade-
ce sürecin iyileştirilmesine yöne-
lik yeni kontrol mekanizmaları 
geliştirmelisiniz. 

Dengeleyici Rol Üstlenin: Özel 
yaşam, iş yaşamı dengesi her 
zamankinden daha değerli. Pande-
mi bize bunu gösterdi. Lider ola-
rak yaratacağını ve destekleye-
ceğiniz çeşitliliğe (diversity) saygı, 
yaşam dengesine saygı kültürü 
her kesime yayılacak şekilde akış 
sağlamalısınız. 

//GİRİŞİMCİLİK

Değişim / Dönüşümü Yönetin: Söy-
lenmek yerine söyleyebilen, kişile-
ri değil konuları eleştirebilen bir kültü 
inşa etme değişim ve dönüşümün 
yönetimi için vazgeçilmezdir. İnovas-
yon rahatsızlıkla ortaya çıkar, bunu 
unutmayın, rahatsızlıklar büyük fır-
satların habercisi olabilir. Problemle-
ri sevin.

Yol / Yolculuk Rehberliği: Bir deniz 
feneri gibi gerek müşteriler gerek 
çalışanlarınız yollarını parıldayan ve 
sürekli veya düzenli aralıklarla görü-
nen ışığınız ile bulsun. Her zaman 
oyunda / yayında olun (OnAir). Kendi 
umut yakıtınız ile iç motivasyonunuzu 
korumanız çok önemlidir. Bireysellik-
ten kolektif kültüre geçiş ve katılımcı 
bir yönetimi desteklemek lider olarak 
üzerinizdeki yükü hafifletecektir. 

Son olarak eğer yukarıdaki tavsiyele-
ri müşterinize yönelik uygularsanız ve 
onun bu konulardaki sıkıntılarını gide-
rip kazançlarını artırabilirseniz, müş-
teriniz için de vazgeçilmez olursunuz. 
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İstanbul Teknik Üniversi-
tesi Kontrol Mühendisli-
ği bölümünden 2006 yılın-
da mezun olup sonrasında 
da Bilgisayar Mühendisliği 
bölümünde yüksek lisansı-
mı tamamladım. Profesyo-
nel iş hayatının ardından, 
2016 yılında kamu kurum-
larına hizmet vermek ama-
cıyla SBİ Bilişim A.Ş.’nin 
kurucu ortağı olarak görev 
yaptım. 2020 yılının Eylül 
ayından itibaren de diğer 
grup şirketlerinin yönetim 
görevlerime ek olarak Tit-
ra’nın Yönetim Kurulu baş-
kanlığını ve genel müdürlü-
ğünü yapıyorum. 

Yazılım,
çok dinamik ve gelişime, yeniliğe 
oldukça açık bir alan

M. Selman
Titra Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü

DÖNMEZ

İnsansız sistemler, akıllı 
sağlık, akıllı şehirler, yapay 
zekâ, büyük veri ile siber 
güvenlik alanlarında çözüm 
ve teknolojiler üreten Titra 
Teknoloji’nin kuruluşundan 
ve yapılanmasından bahseder 
misiniz? 
Titra, 2016 yılında kamu ve özel 
sektöre bilişim teknolojileri ala-
nında çözüm ve hizmet sunmak 
amacıyla kurulan SBI Bilişim’in 
grup firması olarak bu yıl içeri-
sinde kurduğumuz bir teknolo-
ji firması. SBİ Bilişim’in kuruldu-
ğu günden beri hedeflerinden 
biri de ülkemize faydalı teknolo-
jiler kazandırmak, yeni teknolo-
jik alanlarda araştırma ve geliştir-
me çalışmaları yaparak ülkemize 
ve milletimize fayda sağlayacak, 
güç katacak ürün ve çözümler 
geliştirmekti.2020 yılı Eylül ayın-
da aldığımız stratejik reorganizas-
yon kararı ile savunma ve tekno-
loji alanındaki çözümlerini tek bir 
çatı altında toplamak adına Tit-
ra’yı kurduk ve ilgili tüm yetenek 
kaynak ve projeleri bu firmaya 
aktardık. 
 
Titra’nın kurulma motivasyonu, 
ülkemizi geleceğe taşıyacak öncü 
teknolojileri geliştirmek ve bunu 
genç mühendislerimizle sağla-
mak. Bu amaçla çalışan politikası 
olarak özellikle yeni mezun genç-
lerimizle çalışmayı önemsiyoruz. 
Titra için akademi desek yanılmış 
olmayız. Genç ve dinamik bir kad-
romuz var.

O
tonom sistemlerde özellikle Sürü İHA teknolojisi üzerinde 
yapılan çalışmalar ülkemizin küreseldeki yeri için stratejik 
önem taşımaktadır. Ülkemiz bu alanda erken adımlar 
atarak öncü teknolojiler üzerinde çalışmaktadır. İnsansız 

sistemler giderek artan bir oranda aktif olarak kullanılmaktadır.

//SEKTÖR

Farklı alanlarda teknoloji 
üretimi yaparak çok sayıda 
proje yürütüyorsunuz. 
Öne çıkan projeleriniz ve 
çalışmalarınız nelerdir? 
Bundan 2 yıl önce temellerini attı-
ğımız insansız sistemler alanındaki 
ALPİN, Titra’nın en çok ses getiren 
ürünüdür. Alpin İnsansız helikopte-
rimiz bu yaz başından itibaren göre-
vine başladı. Bununla birlikte insan-
sız sistemlerde çok önem verdiği-
miz bir diğer projemiz sürü sistem-
leri. Sürü projesi kapsamında hem 
sabit kanat hem de döner kanatlı 
insansız hava araçlarının sürü algo-
ritmaları ile yönetimi ve müşterek 
operasyon kabiliyeti kazandırılma-
sı üzerinde çalışmalarımız devam 
ediyor. Bu alanda faaliyet gösteren 
sayılı şirketlerdeniz. Bunun dışında 
akıllı sağlık ve akıllı şehir konuların-
da çözüm ve ürün sağlıyoruz. 

Son dönemde dijitalleşmenin 
artması ve teknolojinin 
gelişmesi ile yazılıma ve 
özellikle de otonom sistemlere 
olan ilgi artmış durumda. 
Genel olarak ülkemizdeki bu 
alanlardaki ekosistemi nasıl 
görüyorsunuz?
Otonom sistemlerde özellikle Sürü 
İHA teknolojisi üzerinde yapılan 
çalışmalar ülkemizin küreseldeki 
yeri için stratejik önem taşımakta-
dır. Ülkemiz bu alanda erken adım-
lar atarak öncü teknolojiler üzerin-
de çalışmaktadır. İnsansız sistemler 
giderek artan bir oranda aktif olarak 
kullanılmaktadır.
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Teknolojinin temel öğelerinden 
biri olan yazılım değişen 
dünyanın temelinde yatan bir 
unsur ve gelecekte çok daha 
büyüyüp gelişecek bir alan. 
Tüm dünyada yazılım alanında 
Türk şirketleri önemli başarılara 
imza atıyor. Sizce bu alandaki 
başarımızı neye borçluyuz?
Yazılım çok dinamik ve gelişime, 
yeniliğe oldukça açık bir alan. Ülke-
mizin genç nüfusunun da özellik-
le bu alana ilgi duyması ve kendini 
yazılım endüstrisinde konumlandır-
mak üzerine yenilikçi, ileriye dönük 
projeler üretmesi ülkemizi önemli bir 
konuma taşıyor. Yazılım, sınırlar ötesi 
çalışmada öncü bir sektör olması 
ve niteliğin öneminin yüksek olması 
nedeniyle bu sektörde insan kayna-
ğını yetiştirmek kadar şirket bünye-
sinde tutabilmek de önemli bir başa-
rı faktörü. 

Titra Teknoloji, farklı ve başarılı 
projelere imza atan bir şirket. 
İnsansız helikopter Alpin ise fark 
yarattığınız projeler arasında. Bu 
projenin detaylarından bahseder 
misiniz?
Projenin yatırımına ve Ar-Ge faaliyet-
lerine 2 yıl önce başladık ve geçen 
yıl aralık ayı içinde ilk ürünümüzün 
lansmanını yaptık. Şu anda 3 heli-
kopterimiz üretim bandında ve seri 
üretime geçmek için Ankara Kahra-
mankazan’daki üretim tesisimizin 
hazırlıkları devam ediyor.

ALPİN İnsansız helikopter 160 kg’a 
kadar taşıyabildiği faydalı yük, 15.000 
feete çıkabilen yüksek irtifası ve 7 
saate kadar havada kalma özelli-
ği ile ön plana çıkıyor. Tam otonom 
bir şekilde dikey iniş kalkış yapabil-
diğinden herhangi bir piste ihtiyaç 
duymuyor. 

Alpin’in sunacağı avantajlar ve 
kullanım alanları neler olacak? 
Bu tür projelerin yerli ve milli 
olarak üretilmesinin önemi 
nedir?
Dönen kanatlı sistemlerde Alpin 
taşıma kapasitesi ve uzun havada 

kalma kapasitesi ile şu anda rakip-
siz. İniş kalkış yapmak zorunda kal-
madan uzun süre görev icra edebil-
mesi, 800 km’ye kadar uçuş yapa-
bilmesi ile kullanım alanları olduk-
ça zengin. Bir piste ihtiyaç duymadı-
ğı için iniş kalkış için kısıtı oldukça az 
diyebiliriz. Yüksek yük kapasitesi ile 
diğer küçük sınıf İHA’lar ile bir taşı-
ma platformu olarak değerlendirebi-
lir. Bununla birlikte ithalatı yapılarak 
ekonomimiz için katma değer sağla-
yacak bir ürün. 

Otonom sistemler her alanda 
ve günlük yaşamlarımızda 
birçok yerde önemli avantaj 
ve kolaylıklar sağlıyor. Bu 
sistemlerin daha çok kullanıldığı 
alanlar, sektörler hangileri?
İnsansız teknolojiler; keşif, gözetleme 
ve istihbarat, güvenlik, sınır gözet-
leme, arama ve kurtarma, liman, 
boğaz ve deniz ticareti güvenliği, 
lojistik destek sağlama gibi uygula-
ma alanlarında kullanılabilir. Alpin şu 
anda Orman Genel Müdürlüğü tara-
fından orman yangınlarını izleme ve 
tespit etmede kullanılıyor. 

Otonom sistemler geleceğin 
dünyasını nasıl şekillendirecek? 
Önümüzdeki yıllarda günlük 
yaşantımızda bu bağlamda ne 
tür yenilikler göreceğiz?
Bu alandaki mevzuatlar düzenlen-
dikçe bu teknolojilerin sivil alanda 
daha çok kullanım imkânı bulacağı-
nı öngörüyoruz. Kargo taşımacılığın-
dan, uzun vadede insan taşımacılığı-
na kadar her alanda karşımıza çıka-
cağına inanıyoruz.

Bundan 2 yıl önce 
temellerini attığımız 
insansız sistemler 
alanındaki ALPİN, 

Titra’nın en çok ses 
getiren ürünüdür. Alpin 
İnsansız helikopterimiz 

bu yaz başından itibaren 
görevine başladı. 

Bununla birlikte insansız 
sistemlerde çok önem 

verdiğimiz bir diğer 
projemiz sürü sistemleri. 

//SEKTÖR
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Lisans eğitimimi 1999 yılında Boğa-
ziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik 
Mühendisliği Bölümü’nde tamam-
ladım. Georgia Institute of Techno-
logy Elektrik ve Bilgisayar Mühen-
disliği Bölümü’nden sırasıyla 2001 
ve 2004 yıllarında yüksek lisans ve 
doktora derecelerini aldım. Dokto-
ra eğitiminden sonra yurt dışında 
Soft Networks, Scientific Atlanta ve 
Cisco Systems gibi teknoloji firma-
larında çalıştım. 2008 yılında Türki-
ye’ye kesin dönüş yaptım ve kariye-
rine Cisco Systems şirketinde devam 
ettim. Gömülü sistemler, IP video alt-
yapıları, video sıkıştırma ve akışlan-
dırma donanım ve yazılımları hakkın-
da projeler geliştirdim ve bu alanlar-
da çeşitli yayın ve patentlere sahibim.

Milli
teknolojinin 
gelişimine katkıda 
bulunmayı ve 
geliştirmeyi 
hedefleyen
bir vakıfız

Tankut
Dr.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
AKGÜL M

illi teknolojiye olan ilgiyi artırmaya ve bu 
alandaki çalışmalara taban oluşturmaya 
çalışan bir kurumuz. Bunu tabana yaymaya 
gayret ediyoruz. Milletimizin her ferdinin 

aslında sadece teknolojiyi kullanan değil aynı zamanda 
üretimine katkıda bulunan bireyler olmasını hedefliyoruz. 
Gençlerimizin bu şekilde yetişmesini istiyoruz.
T3 Vakfı’nın kuruluşundan 
ve genel yapılanmasından 
bahseder misiniz?
Türkiye Teknoloji Tanıtım Vakfı, 
ülkemizin milli teknoloji ham-
lesi doğrultusunda her yaş 
grubundan gençlerin tekno-
loji geliştirilmesi süreçleri-
ne katılmalarını sağlamak ve 
bu alandaki ilgilerini artırmak 
amacıyla farklı projeler yürü-
ten bir vakıf. Ülkemiz için haya-
ti öneme sahip yüksek katma 
değerli teknolojilerin üretilme-
si için gerekli ilginin uyandırıl-
ması ve bu alanda farkında-
lık yaratılması için çalışıyoruz. 
Bu amaçla yürüttüğümüz farklı 
projelerimiz bulunuyor. Bunla-
rın başında Deneyap Atölyeleri, 
Teknofest, Girişim Merkezi gibi 
çalışmalarımız var. Tüm Türki-
ye’de yaygınlaştırmaya çalıştı-
ğımız Deneyap Atölyeleri, orta 
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öğrenim ve lise öğrencilerine 
ileri teknoloji eğitimleri verdi-
ğimiz alanlar. Burada geleceğin 
mühendislerini, teknoloji giri-
şimcilerini ve teknoloji liderle-
rini yetiştirme amacıyla kuru-
lan “Geleceğin Teknoloji Yıl-
dızları” programına öğrenciler 
kabul ediyoruz. Yine farklı pay-
daşların yürütücülüğünü yap-
tığı, Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı ile TÜBİTAK’ın da yine pay-
daşı olduğu Teknofest’i düzen-
liyoruz. Ülkemizin en büyük 
organizasyonlarından biri olan 
bu fuarda farklı teknoloji yarış-
maları ile farklı alanlara olan 
ilgiyi artırmaya gayret ediyo-
ruz.  Teknofest’te birçok tek-
noloji yarışmalarımız var. Bun-
lar bünyesinde yine ortao-
kuldan başlayarak üniversi-
te, hatta profesyonel hayatın 
içerisinde olan kişilere çeşit-



4141

li alanlarda yarışmalar düzenliyoruz.

Milli teknolojinin gelişimine katkıda 
bulunmayı ve geliştirmeyi hedefle-
yen bir vakıfız. Milli teknolojiye olan 
ilgiyi artırmaya ve bu alandaki çalış-
malara taban oluşturmaya çalışan 
bir kurumuz. Bunu tabana yaymaya 
gayret ediyoruz. Milletimizin her fer-
dinin aslında sadece teknolojiyi kul-
lanan değil aynı zamanda üretimi-
ne katkıda bulunan bireyler olmasını 
hedefliyoruz. Gençlerimizin bu şekil-
de yetişmesini istiyoruz. 

Milli teknoloji hamlesinde 
geldiğimiz noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Nereden 
nereye geldik? Teknofest’in bu 
alandaki katkısı nasıl oldu?
Teknofest, şu anda kendi alanında 
dünyada düzenlenen en büyük orga-
nizasyonlardan biri. İlk başladığı gün-
den bu yana artan bir ilgi ile takip 
ediliyor. Halkımızın çok büyük bir ilgi-
si var ve bu giderek de artıyor. Sade-
ce Türkiye’den değil yurt dışından da 
yoğun bir ilgi ile karşılaşıyoruz. Fark-
lı ülkelerden Teknofest düzenlemek 
isteyenlere dair istekler alıyoruz. Bu 
yönde de çalışmalarımız var. 

Milli teknolojiye olan ilginin artışı-
nı Deneyap Atölyeleri’nde de görü-
yoruz. İlk olarak İstanbul içerisin-
de başlatmıştık ancak talep o kadar 
yoğun ki bunu tüm Türkiye’ye yay-
mak istiyoruz. Buradaki asıl ama-
cımız gençlerimizin bahsettiğimiz 
alanlara olan ilgisi artırmak. Bu atöl-
yelerde temel bazı eğitimler veriliyor. 
Örmeğin çocuklar yapay zeka, siber 
güvenlik, nanoteknoloji gibi alanlar-
da farklı eğitimler alıyorlar. Sonuç 
olarak burada alınan eğitimlerle ilgi-
li alan hakkında tam donanımlı hale 
gelmiyorlar ancak en azından iler-
leyen aşamalar için bir farkındalık 
oluşması sağlanıyor. Çocukların ve 
gençlerin ilerleyen yıllarında bu alan-
larda çalışmalar yapmalarını istiyo-
ruz. Zaman zaman başarılı projeler 
de çıkıyor. Örneğin dene-yap atöl-
yelerinde başlayıp, ardından Tekno-
fest’te başarı olup kendi girişimlerini 
kuran arkadaşlarımız var. Yapay zeka 
alanında çalışıyorlar. Bu tarz fark-

Teknofest bünyesinde düzenlediğiniz Robotaksi 
Yarışması’ndan bahseder misiniz?

Robotaksi tamamen hiçbir insan müdahalesine gerek duyma-
dan, bizim belirli kurallara göre hazırladığımız bir pistte oto-
nom olarak, belirli kurallara göre hareket eden araçların yarış-
tığı bir organizasyon. Temamız bu şekilde. Burada araçların 
belirli özellikler taşıması gerekiyor. Araçların gerçek boyutlu 
olması gerekiyor. Model olmaması gerekiyor. Sivil alanda kul-
lanılacakmış gibi olmalılar. Gerçek ürüne dönüştürülebilecek 
şekilde olması gerekiyor. Gerçek hayatta bir şekilde kullanıla-
bilir bir sistem ve araç olması amacıyla oluşturulmuş bir kon-
sept bu. Araçlarımız büyük, bir taksi gibi sanki yolcuyu alıp bir 
yerden bir yere bırakıyor. Sonra duraktan bir diğerini alıyor. En 
sonunda da bir noktada park etmesi gerekiyor. En zor kısmı 
da bu park aşaması. Çünkü tanımlı bir alanda park etmeleri 
gerekiyor. Otonom olarak yapması gerekiyor tüm bunları. Park 
manevrası en zorlu kısmı. 

lı örneklerimiz de var. Bu ekip sonuç 
olarak lise öğrencisi olarak başladı 
ve işi büyüterek devam ettiler. Ama-
cımız bunların sayısını artırmak.

Otonom sistemler nedir? 
Teknolojinin içerisinde ne kadar 
yer alır ve Türkiye bu alanda 
hangi konumdadır?
Otonom sistemler, herhangi bir insan 
müdahalesine ihtiyaç duymadan, 
yapay zeka sayesinde kendi kendi-
ne belirli görevleri yerine getirebilen 
sistemler aslında. Bunların bir örne-
ği Teknofest bünyesinde düzenledi-
ğimiz Robotaksi Yarışması’na katı-
lan araçlar. Bunlar kendi kendilerine, 
hiçbir yönlendirmeye gerek olmadan, 
çevrelerindeki uyarıcıları dikkate ala-
rak çalışıyorlar. Üzerlerindeki algılayı-
cıları ile trafik işaretlerini, çevrelerin-
deki nesneleri algılayarak görevlerini 
yerine getiriyorlar. Kendi kendilerine 
doğru kararları alarak hareket eden 
bilgisayarlar. Bu sistemler sadece 
otomobiller de değil, İHA’lar, SİHA’lar 
gibi farklı alanlarda da kullanılı-
yor. Üretim aşamalarında kullanılan 
robotlar var. Bunlar aslında teknolo-
jinin gelişmesiyle çoğu alanda göre-
bileceğimiz sistemler. İnsan faktörü-
nü sıfırlamak değil, işleri kolaylaştı-

rıp üretim verimini artırmak amaçla-
nıyor. Bu sistemler giderek yayılacak 
ve kullanım alanları genişleyecek.

Otonom sistemlerde ülkemiz özellik-
le savunma sanayinde son dönem-
de büyük atılımlar yaptı. Bu alanda 
ürettiğimiz teknolojileri yurt dışına da 
ihraç eder hale geldik. Büyük yatırım-
lar var ve bunların sonuçlarını da alı-
yoruz. Yerli TOGG aracımız var. İler-
leyen aşamalarda otonom sistemle-
re geçebilecek sivil araçlar ve uygu-
lamalar da mevcut. Bu alanda sade-
ce teknoloji üretmiyor aynı zamanda 
ürünler de çıkarıyoruz.

Üniversitelerin, akademinin 
ve teknokentlerin teknoloji 
üretimine katkıları neler?
Bu bilgilerin ortaya çıkarılması, algo-
ritmaların geliştirilmesi, bilgi biriki-
minin sağlanması tabii ki üniversite-
ler tarafından sağlanıyor. Bu alanlar-
da çalışan akademisyenlerin, sana-
yi iş birliği bilgi üretmesi bu anlam-
da çok önemli. Üniversite içinde yer-
leşmiş, endüstri ile de bağı olan, tek-
nokentlerde bulunan şirketlerimiz 
var. Bunların üretimini yaptığı bilgi 
ve çıktılar teknolojinin gelişmesi için 
oldukça önemli. 

//SEKTÖR
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Elektrikli 
Araçlar

Otomotiv sektörünün geleceği;

D
ünya nüfusundaki artış ulaşım sorununu da 
beraberinde getiriyor. Her geçen gün trafiğe dahil 
olan binlerce içten yanmalı araç büyük bir çevre 
kirliliğine neden olmakta. Çevreye daha duyarlı 

olmamız gereken bu günlerde insanların aklında yeni bir 
alternatif canlanıyor: “Elektrikli Araçlar.”

Aslında hepimiz “elektrikli araç” 
terimine aşinayız. İnternette, te-
levizyonda, gazetelerde bu terim 
ile ilgili hazırlanmış ilgi çekici ha-
berlere rast gelmeyen kişi sayı-
sı yok denecek kadar az. Bu ne-
denle “elektrikli araç nedir” biliyo-
ruz fakat tanımlarsak piyasadaki 
çoğu aracın kullandığı fosil yakıt-
lar yerine elektrik enerjisiyle çalı-
şan araçlardır.

Akıllarda bir bilim kurgu unsuru, 
geleceğin habercisi olarak canla-
nan elektrikli araçların tarihi as-
lında 19. ve 20. Yüzyıla dayanıyor. 
Çok yeni gibi görünmesine kar-
şın elektrikli motorun tarihçesi iki 
yüzyıl öncesine dayanıyor. Kayıtla-
ra göre ilk patentli elektrikli moto-

runun mucidi Amerikalı Thomas 
Davenport. Geleceğin otomotiv 
sektörü teknolojisine ışık tutan bu 
icat sonrasında 1800’lerin başla-
rında Avrupalı birçok mucit ve bi-
lim insanının hemen hemen eş 
zamanlı olarak elektrikle çalışan, 
çeşitli biçimlerde araçlar yaptı-
ğı bilinmekle beraber ilk elektrikli 
arabanın 1837’de Aberdeen’li kim-
yager Robert Davidson tarafından 
üretildiği kabul edilmektedir.

Elektrikli araçla-
rın içten 

yanmalı araçlara kıyasla daha ya-
vaş olmasına rağmen, 1900’lerin 
başında bazı avantajlarından do-
layı tercih ediliyordu. Petrollü oto-
mobillerde bulunan sarsıntı, ko-
ku ve gürültü gibi olumsuz yön-
ler elektrikli otomobillerde yoktu. 
Elektrikli araçların, petrollü oto-
mobillerde sürüş esnasında en 
büyük sorunlarından biri olan vi-
tes değiştirme gibi bir uğraşı yok-
tu. Elektrikli otomobiller zengin 
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kesimin şehir içi ulaşımda, uzun men-
zilin gerekmeyeceği şekilde bir kulla-
nımda tercih ediliyordu. Petrollü oto-
mobillerin bir diğer dezavantajı ise 
motoru çalıştırmak için elle kurulan 
bir kola ihtiyaç duymasıydı, kolun ku-
rulması için fiziksel bir güç harcamak 
gerekiyordu. Elektrikli otomobiller bu 
sebeplerden kadınlar için de kullanım 
kolaylığı sağlamaktaydı.

19. ve 20. yüzyılın başlarında elektrik-
li araçları yollarda görmek normaldi ve 
piyasada revaçtaydı. Lakin menzil ve 
şarj sorunu bu araçların kullanımının 
yaygınlaşmasında sorun teşkil ediyor-
du. İlerleyen yıllarda, Henry Ford darbe 
niteliğinde bir hamle ile seri üretimle 
içten yanmalı motorlu araçların fiyatını 
herkesin alabileceği bir seviyeye indir-
di. Bu hamle sonucunda ise elektrik-
li araçlara talep azaldı. Uzun yıllar bo-
yu raflarda kalan elektrikli araçlar ses-
sizliğe bürünüp tekrar popülerleşeceği 
zamanı beklemeye başladı. 

İlk hibritler 
1900’lerin başında menzil artırma 
düşüncesi ortaya çıktı. Elektrik mo-
toru ile benzinli motoru birleştirme 
fikriyle ilk hibrit yapı denendi. Ancak 
1920-1960 yıllarında benzin fiyatla-
rının düşmesi, Charles Kettering’in 
marş motorunu bulması, Ameri-
ka’daki yolların iyileşmesiyle uzun 
menzilli araç ihtiyacının artması, 
Henry Ford’un içten yanmalı motor-
lu araçları seri üretmeye başlaması, 
araç maliyetlerinin düşmesi gibi ne-

denlerden dolayı elektrikli araçlara 
ilgi azalmış ve İYM’li (İçten Yanma-
lı Motor) araçlar dünya çapında ilgi 
odağı olmuştur.

 Otomotiv şirketleri İYM araçların 
seri üretimine başladı ve bu olay da 
1930’larda elektrikli araçları piyasa-
dan sildi. 1960 yılında İYM’lerin se-
bep olduğu hava ve çevre kirliliği-
ni önlemek için elektrikli araçların 
önemi yeniden ortaya kondu. Ame-
rika, İngiltere, Fransa gibi ülkeler-
de yaşanan petrol kriziyle birlikte 

elektrikli araçlar piyasaya tekrar gi-
riş yaptı. 1980’lerde hükumetler 
elektrikli araçların çevre dostu ol-
masından dolayı bu araçlara eko-
nomik teşvikler vermeye başladı. 
2000’li yıllara yaklaşılırken Toyota 
Prius adı verilen ilk seri üretim hibrit 
araç ortaya çıktı. Artan benzin fiyat-
ları ve karbon kirliliği ile ilgili endişe-
ler, Prius’u son yıllarda en çok satı-
lan hibrit haline getirmiştir.

Günümüz şartları ve otomotiv pi-
yasasına bakıldığında elektrikli araç 
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ve içten motorlu araçların arasındaki fiyat 
farkı dikkat çekmekte. Elektrikli araçların 
piyasadaki içten motorlu araçlara kıyas-
la daha yüksek maliyetli olmasının sebebi 
batarya fiyatlarıdır. Yüksek satın alma fiya-
tı, petrollü otomobillerden elektrikli oto-
mobillere geçişi engellemektedir. 2010’da 
Financial Times için Nielsen tarafından ya-
pılan bir ankete göre, Amerikan ve İngiliz 
otomobil müşterilerinin dörtte üçü elekt-
rikli otomobil sahibi olmaya istekliler fa-
kat elektrikli otomobil için daha fazla pa-
ra vermeyi reddediyorlar. Anket sonuçları 
gösterdi ki Amerikalıların %65’i, İngilizlerin 
%76’sı sıradan bir arabaya verilen bir ücre-
tin üzerinde bir ücretle elektrikli otomobil 
sahibi olmayı reddediyor. 

Öte yandan kullanım ve bakım-ona-
rım masrafları da göz ardı edilmemelidir. 
Elektrikli bir otomobilin çalışma masraf-
larının çoğu batarya bakımı ve olası yer-
leşimiyle ilgilidir çünkü elektrikli bir ara-
cın motorunda sadece beş hareketli par-
ça varken, benzinli bir aracın içten yanmalı 
motorunda yüzlerce parça bulunur. Elekt-
rikli otomobiller değiştirilmesi gereken pa-

halı bataryalara sahiptirler fakat bunun dı-
şında özellikle yaygın lityum tabanlı ta-
sarımlarda çok düşük bakım masrafları 
bulunmaktadır. 

Tam bir çevre dostu
Hava kirliliği ve emisyon açısından bak-
tığımızda elektrikli araçların çevre dos-
tu olduğu bilinen bir gerçek. İçten motor-
lu araçların çevreye verdiği zararı vermez. 
Elektrikli arabaların en önemli artısı çevre 
dostu olmalarıdır. Karbon emisyonları ra-
kiplerine kıyasla çok daha düşüktür.

İçten yanmalı motorlar yerleşik yakıt ener-
jisini itme gücüne dönüştürürken verim-
sizdirler, enerjinin çoğu ısı olarak harcan-
maktadır. Diğer taraftan, elektrikli motor-
lar depolanmış enerjiyi aracı sürme gücü-
ne dönüştürürken çok daha verimlidir ve 
elektrik tahrikli araçlar hareketsizken veya 
kendi kendine giderken enerji harcamaz-
lar ve kaybedilen enerjinin bir kısmı, fre-
nin tutması sırasında bir miktar enerji kay-
bedilir ve yeniden üretimli frenleme saye-
sinde yeniden kullanılır, yeniden üretim-

li frenleme, frenleme esna-
sında kaybedilen enerjinin 
beşte biri kadarını tutar. Ti-
pik olarak, sıradan benzinli 
motorlar aracı hareket et-
tirmek için veya güç akse-
suarları için yakıt enerjisi-
nin sadece %15’ini etkin bir 
şekilde kullanır. Dizel mo-
torlar %20’lik bir verimlili-
ğe sahipken, elektrik mo-
torlu araçlar %80 civarı bir 
verimliliğe sahiptir.

Menzil ve tekrar depola-
ma süresi konusu ise alı-
cıyı ikileme sürükleyen ko-
nulardan biri. İçten yanma-
lı araçlarda araç menzili sı-
nırsızdır ve en yakın benzin 
istasyonundan kısa bir sü-
rede deposu doldurulabi-
lir. Elektrikli araçlar tek şarj 
ile daha az bir menzile sa-
hiptir ve şarj süresi uzun bir 
zaman alabilmektedir. Di-
ğer yandan insanların diğer 

Çok farklı 
çeşitleri var
Giderek artan çevre ve ha-
va kirliliği, iklim problemle-
ri ve popüler kültür sayesinde 
tekrar hayatımıza giren elekt-
rikli araçlar üç ana başlıkta 
incelenebilir: 
• Tam elektrikli araçlar,
• Hibrit elektrikli araçlar 
• Yakıt pilli elektrikli araçlar

Tam elektrikli araçlar;yalnız-
ca elektrik motoru kullanır-
lar. Bataryaların şarj olabilme-
si için araçtaki elektrik moto-
ru jeneratör gibi kullanılır, üret-
tiği elektrik enerjisi ile batar-
yaları şarj eder. İçten yanmalı 
araçlarla kıyasladığımızda ya-
kıt ve bakım maliyeti de azdır. 
Tam elektrikli araçlar zarar-
lı hiçbir gaz açığa çıkarmadığı 
için bu araçlara “sıfır emisyon-
lu araçlar” da denir. Ancak üre-
tim maliyeti ve buna bağlı ola-

rak satış fiyatının yüksek ve menzilinin kısa, şarj süresinin uzun olması gibi nedenler elekt-
rikli aracın yaygınlaşmasının önünde bir engeldir.

Hibrit Elektrikli Araçlar; kullanıcılar tarafından talep fazladır çünkü bu tip araçlarda hem 
elektrik motoru hem de içten yanmalı motor bir arada kullanılmaktadır. Aracın şarjının 
bitmesi durumunda ise içten yanmalı motorla yola devam edilebilir.

Yakıt Pilli Elektrikli Araçlar; diğerlerinden biraz farklı olarak hidrojen ve oksijenin tep-
kimesinden yararlanırlar. Tam elektrikli araçların bataryası gibi uzun süreli şarja ihtiyaç 
duymaz aksine enerji üretirler. Ancak bu noktada hidrojenin taşınması sorunu karşımı-
za çıkmaktadır.
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bir endişesi hedeflerine varama-
dan araçlarının bataryalarının 
bitmesi olduğu düşünülüyor.

Şarj tiplerine değinecek olursak; 
ilk olarak elektrikli aracınızı nor-
mal veya hızlı şarj yöntemleriyle 
şarj edebilirsiniz. Normal şarj ti-
pi 22 kW’a kadar desteklemek-
tedir ve şarj etme süresi ortala-
ma 3 saattir. Hızlı şarj genellikle 
kamuya açık alanlarda aracınızı 
daha hızlı şarj etmeniz için ge-
liştirilmiştir. Hızlı şarj istasyon-
larının gücü ise 50 kW ile 120kW 
arasında değişiyor, süre ise ya-
rım saate düşüyor. Diğer bir yön-
tem ise yeni ve üzerinde çalışı-
lan bir yöntem olan kablosuz 
şarj yöntemi. Bu yöntemde in-
düktif şarj denilen manyetik bir 
yol kullanılıyor. Kısaca şarj ciha-
zındaki bir bobinden aracın için-
deki bobine doğru elektrik akta-
rımı gerçekleşir. Bunun için ara-
cın şarj cihazı üzerinde durma-
sı yeterlidir.

Elektrikli araba bataryaları da her 
bataryada olduğu gibi belli bir kul-
lanımdan sonra eskiyor ve değişti-
rilmesi gerekiyor. Ömründen bahse-
decek olursak; bugün için üretilen 
bir bataryalarının ortalama 7 yıl da-
yanması tahmin ediliyor.

1980’lerden sonra 2000’li yıllarda 
özellikle son 10 yıldır elektrikli araç-
lar tekrar hayatımıza girdi ve bu se-
fer çok daha iddialılar. Elektrikli ara-
ba kullanıcıları ve çevre dostları, bu 
durumdan dolayı Elon Musk’a bü-
yük bir teşekkür borçlular. Çünkü 
Elon Musk, şirketi Tesla Motors ile 
bu sektöre öncülük etti ve diğer bü-
yük araba üreticilerinin geleceği gör-
mesini sağladı.Aynı zamanda onları 
elektrikli araba üretmeye teşvik etti. 
2000’lerin sonlarında küresel eko-
nomik durgunluk otomobil üreticile-
rine aşırılığın sembolü olarak görü-
len fazla yakıt tüketen spor amaçlı 
taşıtları(SUVs)azaltarak, küçük ara-
baları, hibrit arabaları ve elektrik-
li arabaları yaygınlaştırma üzerine 
çağrıları artırdı. Kaliforniyalı otomo-
bil üreticisi Tesla Motors 2004 yılın-

da Tesla Roadster üzerinde geliştir-
melere başladı, 2008 yılında ilk de-
fa müşteriye sunuldu. Mart 2012 iti-
barıyla, Tesla en az 31 ülkede 2,250 
den fazla Roadster modeli sattı. 

Mitsubishi-i MiEV Temmuz 2009’da 
Japonya’da filo müşterileri için pi-
yasaya sürüldü, bireysel müşteri-
ler için Nisan 2010’da satışı başla-
dı. Hong Kong’da bireysel müşteriler 
için Mayıs 2010’da, Avustralya’da ise 
kiralama yolu ile Temmuz 2010’da 
piyasada yerini aldı. Nissan Leaf’in 
perakende satışı Japonya ve Ame-
rika’da 2010 Aralık ayında, çeşitli Av-
rupa ülkeleri ve Kanada’da 2011’de 
başladı. 

Temmuz 2012 itibarıyla, diğer elekt-
rikli otomobiller, şehir arabala-
rı ve bazı marketlerde bulunan ha-
fif kamyonlar satın alma için ve-
ya kiralama için sunulmaktadır: RE-
VAi, Buddy, Citroën C1 ev’ie, Transit 
Connect Electric, Mercedes-Benz 
Vito E-Cell, Tazzari Zero, Smart ED, 
Wheego Whip LiFe, Mia electric, BYD 
e6, Bolloré Bluecar, Ford Focus Ele-
ctric, BMW ActiveE, Coda, Renault 
Fluence Z.E., Tesla Model S, Hon-
da Fit EV ve çeşitli mahalli elekt-
rikli araçlar. Ayrıca bazı öngösterim 
araçları deneme programlarını sür-
dürmektedir: Volvo C30 Electric, To-
yota RAV4 EV, and Volkswagen Golf 
blue-e-motion.

//TEKNOLOJİ
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Otonom sistemlerin insan hayatını cid-
di anlamda kolaylaştırdığını söyleyebili-
riz. İnsan gücü yerini kısmen veya tama-
men makinelere bırakabiliyor. İstihdam 

edilen personel sayısında büyük bir azalma ile in-
san hatasını minimuma indirerek işletmelere kolay-
lıklar sağlıyor. Otonom sistemler ile daha kısa sü-
rede, daha fazla ürün elde edilebiliyor. Bu da firma 
için kazanç sağlıyor. Farklı sektörlerde otonom sis-
temler zaten hali hazırda kullanılıyor. Fakat tüm bu 
kolaylıklar sağlanırken risklerin de göz ardı edilme-
mesi gerekiyor. Otonom sistemler ölümcül bir ka-
zaya karıştıklarında bunun sorumlusunun kim ola-
cağını bilemediğimiz için çeşitli soru işaretleri mev-
cut. Bu konularda çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bu ko-
nulardaki regülasyon ve düzenlemeleri de ilerleyen 
günlerde göreceğiz.

İÜC Bilgisayar Kulübü’nün kuruluşundan ve genel 
yapılanmasından bahseder misiniz?
Doğukan Aksu: Bilgisayar Kulübü, Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü’nün kurulması ile kurulmuş ve faaliyetlerine baş-
lamıştır. 2018 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi çatısı altında Bilgisayar Kulübü (İÜBK) olarak faa-
liyetlerini sürdürmüş ve 2018 yılında üniversitenin ayrılma-
sı ile mühendislik fakültesinin İstanbul Üniversitesi-Cerra-
hapaşa tarafına geçmesi neticesinde İstanbul Üniversite-
si-Cerrahapaşa Bilgisayar Kulübü (İÜCBK) olarak faaliyetle-
rine devam etmiştir. Kulübümüzün genel yapılanması aka-
demik danışman, kulüp başkanı, yönetim kurulu ve üyeler-
den oluşmaktadır. Bu yapılanma doğrultusunda kulüp, eği-
tim öğretim dönemi içerisinde özverili bir şekilde çalışarak 
çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Etkinlikler; otonom sis-
temler, kodlama, yazılım, siber güvenlik ve robotik gibi bir-
çok farklı disiplini kapsamaktadır. 

Kulüp olarak çok farklı alanlarda çalışmalar 
yürütüyor ve özellikle bilgisayar mühendisliği 
alanında fark yaratan etkinliklere imza 
atıyorsunuz. Yaptığınız çalışmalardan genel olarak 
bahseder misiniz?
Abdullah Kaplan: Kulüp olarak farklı ekipler oluşturuyo-
ruz ve bu ekiplerde yer almak isteyen arkadaşlarımızın il-
gili  eğitimleri almaları  için çeşitli firmalarla iş birliği yapı-
yoruz. Bu noktada Başakşehir Belediyesi ile bir iş birliğimiz 
mevcut. İlerleyen günlerde bir drone takımı daha oluştu-
racağız. Hangi konularda nasıl çalışmamız gerektiği ile ilgili 
belediyelerle görüşüyoruz. Belediye de bu konuda üniversi-
te müfredatından bağımsız olarak bizim için 1 veya 2 hafta-
lık eğitimler düzenliyor. Paydaşlarımızdan teknik destek ve 
eğitmen desteği alıyoruz. Arkadaşlarımızı  ilgili konuda eği-
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tim aldıktan  sonra eleme yöntemiy-
le ekiplerimizin içerisine dahil ediyo-
ruz. Halihazırda drone ve otobil ekibi-
miz var. Ayrıca drone ekibimizi döner 
kanat ve sabit kanat olmak üzere ikiye 
çıkarmayı düşünüyoruz. Bizler ekip 
sayımızı arttırmaya yönelik çalışma-
lar yapıyoruz. Fakat ilgili konularda 
istekli ekip arkadaşı bulma ve bütçe 
konularında sıkıntılar çekiyoruz. Do-
layısıyla şimdilik iki ekiple faaliyetle-
rimize devam ediyoruz. 

Doğukan Aksu: Faaliyetlerimiz içeri-
sinde öğrenci arkadaşlarımızın sade-
ce derslere girerek mühendislik dip-
loması almasının ötesinde daha çok 
sosyal becerilerini geliştirebilecekle-
ri çeşitli aktiviteler de yer alıyor. İÜC 
Bilgisayar Kulübümüzün altında “Oto-
bil Elektrikli Otonom Araç Geliştirme 
Takımı”mız var. Doç. Dr. Muhammed 
Ali Aydın hocamız ile beraber bu ta-
kımın akademik danışmanlığını yürü-
tüyorum. Bunun haricinde döner ve 
sabit kanatlı kategorilerinde yarışa-
cağımız insansız hava aracı takımla-
rımız var. Bu çeşitli takımlarımızın da 
akademik danışmanlığını yürütürken 
bizim asıl amacımız her zaman öğ-
renci arkadaşlarımızın teorik bilgile-
rini pratik bilgilere çevirebileceği or-
tamlarda, iletişim becerilerini de ge-
liştirerek kendilerini olabildiğince ge-
liştirebilmelerini sağlamak diyebili-
rim. Yetişmiş öğrencilerimiz ile ülke-
mize insan kaynağı sağlayamaya ça-
lışıyoruz. Arkadaşlarımızın bilgi ve be-
cerilerinin yanı sıra iletişim kabiliyet-

lerine de oldukça önem veriyoruz. 
Çünkü ne kadar bilgi önemli olsa da 
siz bu bilgiyi bir arkadaşınıza aktara-
mazsanız takım oyuncusu olamaz ve 
başarı elde edemezsiniz. 

Her yıl düzenlediğiniz ve 
teknoloji alanındaki yeni 
trendleri uzmanlar eşliğinde 
katılımcılara aktardığınız  
“BİLFEST” isimli bir etkinliğiniz 
var. Bu etkinliğin detaylarından 
bahseder misiniz? Hangi amaç 
ve hedefler ile bu etkinliği 
düzenliyorsunuz?
Abdullah Kaplan: Bu etkinlikleri dü-
zenlerken öncelikli olarak kulüpteki 
arkadaşlarımızın  hangi alanlara eği-
limleri olduğuna bakıyoruz. Her biri-
nin fikirlerini alıyoruz ve ona göre or-
taya bir şablon çıkartıyoruz. Bu şab-
lona göre konuşmacılar ile görüşüyo-
ruz. Hocalarımızdan, kurumsal firma-
lardan ve startuplardan da bu konu-
da destek alıyoruz. Geniş bir yelpa-
zede herkesin ilgisini çekebilecek en 
azından her mühendis adayının  ken-
disinden bir şey bulabileceği bir etkin-
lik düzenlemek bizim asıl hedefimiz. 
Bu yıl 2.500’e yakın bir izlenme sayısı-
na ulaştık. Her oturumumuz ayrı ayrı 
yüksek izleyici sayılarına erişti. Ko-
nuşmacıların önderliğinde arkadaş-
larımızın  kariyer planlamalarına des-
tek oluyoruz. Bu nedenle düzenli bir 
biçimde her yıl “BİLFEST” etkinliğini 
düzenliyoruz. Kulübümüz, öğrencile-
rin doğru kariyer planlaması yapma-
ları için etkinliğe önem veriyor ve ko-

nuşmacılar ile birlikte öğrencilere bir 
misyon kazandırmayı amaçlıyor.

Doğukan Aksu: “BİLFEST” etkinliğin-
deki amacımız; bölümümüzdeki ve 
kulübümüzdeki öğrencilerin o etkin-
liğe katılarak kendilerinde bir şeyleri 
bulabilmelerini sağlamak. Öğrencile-
rimiz henüz mezun olmadıkları için iş 
hayatına dair çok fazla tecrübeleri ol-
muyor. Bu konuda fikir kazanabilme-
leri ancak buraya tecrübeli konuşma-
cıların gelip onlara tecrübe, bilgi ve bi-
rikimlerini aktarmaları ile oluyor. Ayrı-
ca bu etkinlikler öğrencilerin network 
oluşturmasına da katkı sağlıyor. 

Türkiye’de bilgisayar 
mühendisliğinin gelişmesine 
ve büyümesine nasıl bir katkı 
sağlamayı hedefliyorsunuz?
Doğukan Aksu: Bilgisayar Mühen-
disliği geçmişte olduğu gibi günümü-
zün de en önemli konularındandır. 
Pandemiyle beraber aslında insanlar 
uzaktan çalışılabileceğini de anladı-
lar. Her nerede olurlarsa olsunlar iş-
lerini bir şekilde yapabileceklerini gör-
düler. Bu da bilgisayar mühendisliği-
nin daha fazla trend olmasına katkı 
sağladı diyebilirim. Bu noktada günü-
müzde teknolojinin hızla ilerlemesiyle 
beraber sürekli değişen ve gelişen bir 
dünya var. Buna ayak uydurabilmek 
için bizler akademik açıdan sektörde-
ki bu gelişmeleri, projeleri takip ediyo-
ruz ve aynı zamanda bölümümüzdeki 
takım faaliyetleriyle de bu çalışmala-
rı desteklemeye çalışıyoruz. Otobil ve 
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çeşitli takımlarımızla beraber biz de bilgisayar mühendisliği noktasında arkadaş-
larımızın daha fazla gelişmesi ve büyümesi için elimizden gelen katkıyı sağlama-
ya çalışıyoruz. Biz küçük, büyük demeden taşın altına elimizi koymaya, gelişme-
ye ve geliştirmeye çalışıyoruz.

Abdullah Kaplan: Kulüp açısından bakılırsa bizler arkadaşlarımızın ne istediği-
ni bilmesini istiyoruz. Çünkü bilgisayar dediğimiz şey çok geniş bir tanım. Siber 
güvenlik, yapay zeka, makine öğrenmesi, web siteleri gibi birçok alana yönelik 
çalışmalar yapabileceğiniz bir bölümden bahsediyoruz. Bu noktada arkadaşal-
rımızın  kariyer planlamalarını yapmaları için kurumsal firmalardan konuşma-
cı desteği istiyoruz ve “BİLFEST” gibi çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Arkadaşla-
rımızın  öncelikle ne istediğini bilmesini istiyoruz, çünkü ne istediğini bilmeyen 
bir öğrenci sudan çıkmış balığa dönüyor, ne yaptığını bilmiyor. Arkadaşlarımızın  

dukça büyük. Çünkü bir sistemin 
otonom olarak hareket edebilmesi 
demek aynı zamanda sizin onun gü-
venliğini de sağlıyor olabilmeniz an-
lamına geliyor. 

Ülkemizdeki yazılım ve otonom 
sistemler ekosistemini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Sizce bu 
alandaki eğitim ve sanayi dünya 
ile yarışabilecek düzeyde mi?
Doğukan Aksu: Ülkemizi ele aldığı-
mız zaman gerek akademide gerek-
se sektörde gerçekten güzel işlere 
imza atan çalışmalar var. Fakat biz 
nedense pazarlama noktasında geri 
kalıyoruz diye düşünüyorum. Aslında 
mühendislik tarafımız çok güçlü olsa 
da biz bunu ürüne dönüştürme ve 
pazarlama noktasında bir tık geride 
kalıyoruz diye düşünüyorum. Yurt dı-
şındaki sistemlere baktığımız zaman 
benzer akademik seviye ve tekno-
lojiyi kullanarak daha fazla etki ya-
ratabiliyor. Fakat biz bu noktalarda 
biraz daha kendi kabuğumuzun içe-
risinde kalıyoruz. Ülkemiz bu alanda 
ciddi ilerlemeler kaydediyor. Özellik-
le Teknofest yarışmalarının bu konu-
da büyük bir etkisi olduğunu düşü-
nüyorum. Bu alanların gelişmesi açı-
sından, yazılım ve otonom sistem-
ler konusunda ülkemiz adına Tek-
nofest çok büyük bir değer. Tekno-
fest gibi etkinliklerin ilerleyen yıllar-
da daha da fazla gelişeceğine inanı-
yorum. Dünya ile yarışabilecek dü-
zeyde olabileceğimize inanıyorum. 
Fakat tabi ki burada imkanlar dev-
reye giriyor. Bizim imkanlarımız belki 
daha kısıtlı olabilir ya da bazı ülkele-
re göre daha iyi seviyelerde de olabi-
liriz. Burada her zaman mücadeleye 
devam etmemiz lazım. Hiçbir zaman 
ümitsizliğe kapılma taraftarı değilim. 
Elimizdeki imkanlarla nasıl daha iyi 
sonuç çıkarabiliriz diye kafa yormak 
gerekiyor diye düşünüyorum.

Abdullah Kaplan: Kalifiye perso-
nel konusunda hiçbir sıkıntımız yok. 
Ancak finansal  olarak destek gör-
memiz gerekiyor. Ayrıca sabır konu-
sunda ciddi bir eksikliğimizin olduğu-
nu düşünüyorum. Bütüm başarılar 
azim, disiplin ve kararlılıkla elde edi-
liyor. Azim ile başladığımız işi disip-
lin ve kararlılıkla bitirmemiz lazım. 

Doğukan
AKSU
İÜC Bilgisayar Kulübü 
Akademik DanışmanI

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilgi-
sayar Mühendisliği Bölümü Siber Gü-
venlik Ana Bilim Dalı’nda Araştırma 
Görevlisi olarak çalışıyorum. Aynı za-
manda üniversitemizin Bilgisayar Kulü-
bü’nün akademik danışmanlığı görevini 
2018 yılından beri yürütüyorum. 
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bu konuda bilinçlenmesini hedefli-
yoruz. Bu etkinlikleri düzenledikten 
sonra biz öğrencilerin kafasında az 
çok bir şeyler belirleniyor. Belirlen-
dikten sonra biz dışarıdan teknik 

destek ve eğitmen desteği al-
dığımız firmalarımızla ve be-

lediyelerimizle görüşüyoruz. 
Bu konuda eğitmen ihti-
yacımızın olduğunu be-
lirtiyoruz. Öğrencilerimi-
zin bu konuda eğitim al-
ması için eğitmen  talep 
ediyoruz. Eğer iyi bir geri 
dönüş alırsak bu sefer 
takım kuruyoruz. 

Bilgisayar 
mühendisliğinin 

otonom sistemlerin 
geliştirilmesi konusunda 

görev ve sorumlulukları 
nelerdir? 
Doğukan Aksu: Otonom sistemler 
makinelerin kendi kendine karar 
verebilmesini kapsıyor. Otonom 
kavramını herhangi bir insan mü-
dahalesi olmadan veya yarı insan 
müdahalesi ile tam otonom veya 
yarı otonom sistemler şeklinde ka-
tegorize edebiliriz. Bu konuda sis-
temin kendi kendine karar vere-
bilmesi yapay zekâ gibi teknolo-
jilerle beraber otonom sistemle-
ri doğuruyor. Bilgisayar mühendis-
liği disiplini de tamamen bu çem-
berin ortasında bir alan. Otonom 
sistemlerde makine öğrenmesi-
ni, yapay zekanın temel bir alanı 
olarak düşündüğümüz zaman bu 
durum tamamen bilgisayar mü-
hendisliği ile ilişkilidir. Bilgisayar 
mühendisleri tarafından oluştu-
rulan otonom sistemler konusun-
da görev ve sorumluluklarımız ol-
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Fakat en ufak bir sorunda karar-
lı çalışmamız devam etmesi ge-
rekirken aksine bizde zedelenme 
oluyor. Dünya ile rekabet edecek 
kadar bilgi ve birikimimiz olduğu-
nu düşünüyorum sadece finansal 
açıdan ve kararlılıkla sonunu ge-
tirme konusunda sıkıntılı olduğu-
muzu düşünüyorum.

Doğukan Aksu: Teknofest’in etki-
siyle çeşitli alanlarda teorik bilgiyi 
pratiğe dönüştürerek gelişen kali-
fiye eleman sayısı giderek artıyor 
diyebilirim. Öğrenci arkadaşları-
mız kendilerini otonom sistem-
lerde geliştirdikten sonra, sektör-

de otonom alanında çalışamazlar ise 
harcanan çaba boşa gidiyor. Tek-

nofest gibi yarışmalar sayesin-
de arkadaşlarımız etkileri-

ni sahaya ve sanayiye yan-
sıtabiliyorlar. Bu da ülke-
miz adına daha büyük bir 
başarı oluşturuyor. Tek-
nofest önemli bir değer 
ama aynı zamanda 
büyük bir teşvik. 

Otonom sistemler 
birçok alanda 
ve günlük 

yaşamlarımızda 
önemli avantaj ve 

kolaylıklar sağlıyor. 
Bu sistemlerin daha 

çok kullanıldığı alanlar, 
sektörler hangileri?

Doğukan Aksu: Otonom sistemler 
günlük hayatın bir parçası haline gel-
meye başladı. Mesela Tesla deneme-
lerinde tamamen otonom sürüş ger-
çekleşebiliyor. Her teknolojik gelişme 
aynı zamanda çeşitli riskleri de ba-
rındırıyor. Hyundai, General Waymo, 
Uber, General Motors gibi firmala-
rın geliştirdikleri sürücüsüz araçların 
karıştıkları çeşitli kazalar var. Hatta, 
Tesla’nın karıştığı ölümcül kazalar 
da mevcut. Bu konuyla alakalı ola-
rak teknolojinin getirdiği risklerin mi-
nimize edilmesi gerektiğini düşünü-
yorum. Otonom sistemlerin siber gü-
venlik kavramı ile birlikte ilerleyece-
ğine inanıyorum. Otonom sistemlerin 

insan hayatını ciddi anlamda kolaylaştırdı-
ğını söyleyebiliriz. İnsan gücünü tamamen 
makineye verebiliyorsunuz. Personel istih-
dam etmenize gerek kalmadan, otonom 
sistemler bunu sizin yerinize yapabiliyor. 
Otonom sistem geliştiği zaman daha kısa 
sürede, daha fazla ürün elde edebiliyorsu-
nuz. Bu da firma için kazanç sağlıyor. Tüm 
bu kolaylıklar sağlanırken risklerin de göz 
ardı edilmemesi gerekiyor. Çok farklı sek-
törlerde otonom sistemler zaten hali ha-
zırda kullanılmaktadır. Otonom sistemler 
ölümcül bir kazaya karıştıklarında bunun 
sorumlusunun kim olacağını bilemediği-
miz için bu alanda soru işaretleri var. Araç 
bir kazaya dahil olduğunda bunun sorum-
lusu otonom sistemleri geliştiren mühen-
dis mi yoksa araç mı? gibi sorular üzerin-
den hali hazırda düzenleme ve regülasyon 
çalışmaları devam ediyor diye biliyorum. 
İşte tam bu noktada çeşitli soru işaretleri 
doğuyor. Bunlar üzerinde çeşitli çalışmalar 
yapıldıkça sistemlerin daha da gelişeceği-
ne inanıyorum. 

Sizce üniversitelerin ve 
teknokentlerin otonom sistem ve 
yazılım ekosisteminin gelişimine 
katkıları nelerdir? Bu bağlamda 
İstanbul Teknokent Entertech ile 
olan iş birliği ve çalışmalarınız ne 
düzeyde? 
Çok ciddi katkıları olduğunu söyleyebili-
rim. Teknokent kulübümüze elinden gelen 
yardımı yaparak büyük bir destek veriyor. 
Her Teknofets yarışında bizim yanımız-
da oldukları için de ayrıca teşekkür etmek 
istiyorum.

Abdullah
KAPLAN
İÜC Bilgisayar Kulübü 
Başkanı
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Bil-
gisayar Mühendisliği Bölümü 3. sınıf 
öğrencisiyim. Aynı zamanda 2020-
2021 Eğitim Öğretim dönemi İÜC Bil-
gisayar Kulübü’nün başkanlık görevini 
yürüttüm.

//ÖĞRENCİ KULÜBÜ
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Dünya çapında devletler ve şirketler 
uzay madenciliği ile yakından ilgi-
leniyor. Günümüzden henüz emek-
leme aşamasında sayılabilecek bu 
çalışmalar ilerleyen yıllarda adın-
dan sıkça söz ettirecek gibi duru-

“Uzay 
Madenciliği”nde 
Geleceğin ekonomisi 

T
eknolojik gelişmeler, dijitalleşme, yapay zekâ ve otonom 
sistemlerin gelişmesi gibi birçok faktör insanoğlunu dünya 
dışı kaynaklara yönlendirdi. Bu bağlamda asteroitlerden ve 
dünyaya yakın küçük gezegenlerden hammadde çıkarılması 

işlemi günümüzde asteroit madenciliği veya uzay madenciliği olarak 
adlandırılıyor. Uzay madenciliği önümüzdeki yıllarda tükenmesi 
beklenen ve rezervleri az olan hammaddelerin sürdürülebilirliğini 
amaçlıyor. 

yor. Çeşitli ülkeler uzay madencili-
ği konusunda büyük bir rekabet içe-
risinde. Geleceğin en önemli tekno-
lojik çalışmaları arasında yer alacak 
olan uzay madenciliği ABD, Rusya, 
Çin, Hindistan, Birleşik Arap Emir-

likleri ve diğer Avrupa ülkelerin-
de büyük bir ilgi görüyor. Çeşit-
li yatırımların ve altyapı çalış-
malarının yapıldığı uzay maden-
ciliğinin en temel amacı ise sı-
nırlı dünya kaynaklarını dünya 
dışı asteroitlerden veya dünya-
ya yakın gezegenlerden temin 
etmek. Uzay madenciliği dünya-
da rezervi tükenmek üzere olan 
hammaddelerin sürdürülebilirli-
ğini amaçlıyor. 

İlk trilyonerler ortaya çıkacak 
Merkezi New York’ta olan ABD 
yatırım bankası Goldman Sa-
chs’a göre uzay madenciliği gele-



5151

//TEKNOLOJİ

cekte dünyadaki tüm işlerden daha 
karlı bir sektöre dönüşecek ve ilk 
trilyonerler ortaya çıkacak. Yörünge-
leri çoğunlukla Mars ve Jüpiter ara-
sında kalan gök cisimleri yani başka 
bir deyişle asteroitlerin sayısına ba-
kıldığında Goldman Sachs’ın bu tah-
mini yakın zamanda gerçekleşecek 
gibi duruyor. Güneş Sistemi’nde top-
lamda 1 milyonun üzerinde asteroit 
olduğu biliniyor. 

Yasal altyapısı oluşturuluyor 
Dünyada mineral madenciliği yap-
mak için pek çok koşul bulunuyor. 
Dünya mineral madenciliğinde köklü 
ve sıkı yasaların ortaya koyduğu dü-
zenlemelere tam anlamıyla uyulma-
sı zorunlu bir hale geliyor. Dünya mi-
neral madenciliği için mevcut köklü 
yasalar günümüzde uzay madencili-
ği yasal altyapısı için güncelleniyor. 
Avrupa Birliği asteroitlerden çıkarı-
lan madenlerin dünyaya geri getiril-
mesini, şirketler tarafından sahiple-
nilmesini ve kâr amacıyla satılması-
nı sağlayan yasal bir altyapıya sahip. 

İlk adımı Avrupa attı 
Uzay madenciliği çalışmaları nokta-
sına ilk adımı Avrupa attı. Lüksem-
burg hükümeti, asteroitler üzerin-
de gerçekleştirilecek madencilik ça-
lışmalarını maddi ve manevi olarak 
destekleyeceğini açıkladı. Uzay ma-
denciliğini için oluşturulacak yeni 
teknolojileri destekleyecek olan 
Lüksemburg, bu sektörde faaliyet 
gösterecek özel şirketlere ve ku-
rumlara doğrudan yatırım yapabile-
ceğini de belirtti. Ayrıca Avrupa Uzay 
Ajansı’nın eski başkanı Jean-Jacqu-
es Dordain ise Lüksemburg’un uzay 
madenciliği programına danışmanlık 
yapıyor.   Bunun yanında ABD, Rusya, 
Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emir-
likleri gibi ekonomik anlamda güçlü 
olan ülkeler de uzay madenciliği ile 
yakından ilgilenmeye başladı. Uzay 
madenciliği konusunda şimdiden ül-
keler arasında bir rekabet oluşmuş 
durumda. Uluslararası bu rekabetin 
ilerleyen yıllarda uzayda da devam 
edeceği öngörülüyor. 

Biz de varız 
2023 yılında gerçekleştirmesi he-
deflenen Ay’a sert iniş planı ba-
şarılı olduğu takdirde Türkiye de 
uzay madenciliği çalışmalarına 
başlayabilecek. Milli Uzay Progra-
mı kapsamında uzay madencili-
ği çalışmaları büyük bir önem ta-
şıyor. Uzay madenciliğini teknolo-
jik altyapı çalışmaları göz önüne 
alındığında Türkiye’nin erken bir 
dönemde bu çalışmaların temeli-
ni oluşturması önemli bir avantaj. 
Milli Uzay Programı kapsamında 
Türkiye, uzay madenciliğin de ben 
de varım diyebilecek.

Uzay madenciliğinin geleceği 
nasıl olacak? 
Petrol başta olmak üzere dünya-
daki mineral madenlerin bir bö-
lümünün kısa bir süre sonra tü-
keneceği biliniyor. Bu noktada in-
sanoğlu yeni arayışlara doğru yö-
neldi ve uzay madenciliği geli-
şen teknoloji ile birlikte adından 
söz ettirmeye başladı. Ülkeler ve 
şirketler günümüzde henüz baş-
langıç aşamasındaki çalışmala-
rını geliştirecek gibi görünüyor. 
Öte yandan yine ülkeler ve şir-
ketler uluslararası rekabetin yanı 
sıra gelecek vizyonlarını da or-
taya koyan programlar açıklıyor. 
Uzay madenciliğinin yasal altya-
pısı tam anlamıyla oluşturuldu-

ğu takdirde bu alana olan ilgi-
nin daha da artacağı düşünülü-
yor. Uzmanlar uzay madenciliği-
nin gelecekte katma değer açısın-
dan en yüksek iş kolları arasında 
yer alacağını ifade ediyor. 

Madenlerin kalitesi önemli 
Uzay madenciliğinin şimdiden 
büyük bir ekonomiyi içinde ba-
rındırdığı aşikâr. Gün geçtikçe bu 
alana yönelik yapılan yatırımla-
rın ve çalışmaların sayısının arttı-
ğı görülüyor. Ancak uzay maden-
ciliğinin ülke veya şirket ekonomi-
lerine katkısı şu anda tam olarak 
öngörülemiyor. Uzmanlara göre 
çıkarılan madenin kalitesi, gerek-
li ekipmanlar ve masraflar göz 
önüne alınmalı. 

Yüksek teknolojik ürünler 
kullanılıyor
Günümüzde popüler iş alanla-
rından biri olan uzay madencili-
ği, teknolojik gelişmelerin doğru-
dan beslediği bir alan olarak kar-
şımıza çıkıyor. Uzay madenciliği 
çalışmalarında yüksek teknolo-
jik ürünler kullanılıyor, elde edilen 
veriler uzmanlar tarafından analiz 
ediliyor ve uzay madenciliği çalış-
malarının temeli atılıyor. Özellik-
le insansız hava araçlarının uzay 
madenciliği konusunda çok sık 
tercih edildiği görülüyor. 

Uzay madenciliği pazarının 
2017 yılında 0,49 milyar 

ABD doları değerinde 
olduğu ve 2025 yılına kadar 

2,84 milyar ABD dolarına 
ulaşması bekleniyor. 
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P
andeminin tüm dünyada başlattığı köklü değişim, insan 
kaynakları sektörünü de derinden etkiledi. Bazı prestijli 
işler önemini yitirirken, bazı mesleklerin ise yıldızı parladı. 
Tüm bu değişim sürecinin odağında ise dijitalleşme yer aldı.

Pandemiyle zorunluluk haline gelen 
dijitalleşmeyle birlikte özellikle in-
ternet, e-ticaret ve dijitalleşme sü-
reçlerinin temelini oluşturan mes-
lekler öne çıktı. Bu dönemde uzak-
tan çalışma ve online eğitimle ilgili 
işler ve bu işlerin altyapısını sağla-
yan yazılım ve donanım uzmanları-
na talep arttı.

Pandemi ile birlikte iş dünyasında 
yükselen meslekler ve aranan nite-
likler şöyle sıralandı:

1.Dijital Pazarlama Uzmanları
İnsanlar, salgın nedeniyle evlerinde 
ve dört duvar arasında sıkışıp kaldı-
lar dolayısıyla eğlence ve vakit ge-
çirmek için internete döndüler. Bu 
durum, işletmelerin ürünlerini ve 

hizmetlerini insanların sürekli eli-
nin altında olan bilgisayar ve tele-
fonlarda daha fazla gösterme iste-
ğine neden oldu. Dijital pazarlama 
rolleri için işe alım, yıldan yıla yak-
laşık %33 arttı.

2.E-Ticaretin Ön Saflarında Yer 
Alan Profesyoneller 
Bu yıl pek çok büyük perakende şir-
keti ve lojistik şirketi var olan per-
sonelini koruduğu   gibi, mağazada-
ki ürünlerin müşterilerin eline daha 
hızlı bir şekilde ulaşması için bin-
lerce e-ticaret çalışanını işe aldı. 
Bu roller için işe alımlar geçen 
yıl %73 arttı ve bu talep şu anda 
400.000’den fazla açık pozisyon ile 
devam ediyor.        

3.Sağlık Destek Personeli
Koronavirüs salgını, hepimizin de 
bildiği gibi ani ve sürekli bir doktor 
ve hemşire ihtiyacına neden oldu. 
Ancak aynı zamanda sağlık profes-
yonellerini destekleyen insanlar için 
de aynı talebi yarattı. Bu kişiler, has-
taları sağlık sistemi aracılığıyla yön-
lendirmeye, doktorlar için kayıt tut-
maya ve çok daha fazlasını sağla-
dı. 2019’dan bu yana, bu pozisyonlar 
için işe alım %34’ten fazla arttı.

4.Dijital İçerik Oluşturucular
Her işin dijitalde dönmek zorunda 
kaldığı pandemide dijital içerik oluş-
turuculara fazlaca iş düştü. Marka-
lar ürünlerini onlar sayesinde tanıt-
tı ve bütün dünya evdeki bütün boş 
vakitlerinde onları izledi. TikTok’tan 
YouTube’a ve bloglardan podcast’le-
re kadar dijital içerik oluşturucula-
ra olan talep yıldan yıla %49 artarak 
hepimiz için sürekli ve eğlenceli bir 
medya akışı sağladı.

Pandemi 
sonrası 
yükselen iş alanları 
ve meslekler
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5.İş Geliştirme ve Satış 
Uzmanları
İşletmeler, belirsiz bir dünya ve eko-
nomiye hızla uyum sağlamakla gö-
revlendirildi. Bu nedenle pandemi ile 
beraber işlerin evrimleşmesi ve ge-
lişmesi büyük önem kazandı. Bu rol-
ler için işe alım, 2019 ve 2020 ara-
sında %45 arttı.

6.Profesyonel ve Kişisel Koçlar
2020’nin bitmek bilmeyen olayları, 
birçok insanın kariyerinin, yaşamının 
ve çok daha fazlasının yönünü yeni-
den değerlendirmesine neden oldu. 
Birçoğu kendileri veya işleri için yeni 
bir rota çizmelerine yardımcı olabi-
lecek insanlara ulaştı. İnsanların ve 
kuruluşların dönüşümüne yardım-
cı olma konusunda uzmanlaşan in-
sanlar değerlendi. Bu koçluk rolle-
ri için işe alımlar 2019’dan bu yana 
%51’den fazla arttı.

7.Kullanıcı Deneyimi Uzmanları
Bir uygulamanın veya web sitesi-
nin çalışma şekli, başarısı için çok 
önemlidir. Milyonlarca insan eğ-
lenmek, bağlanmak veya alışveriş 
yapmak için internete ve cihazları-
na döndükçe, insanların bu tekno-
lojilerle nasıl etkileşimde bulundu-
ğu konusunda uzmanlaşan insan-
lara olan talep arttı. Bu uzmanların 
işe alım oranı 2019 ve 2020 arasın-
da %20 arttı.

8.Hemşireler
Hemşireler, sağlık bakım siste-
minin bel kemiğidir ve hemşireler 
dünya pandemi ile boğuşurken açık-
ça büyük talep görmektedir. Ancak 
sadece hastaneler için değil. Uzun 
süreli bakım tesisleri, okullar, acil 
bakım merkezleri ve yaşlı nüfus 
bakım evleri gibi daha pek çok ku-
ruluş hizmet verecek hemşire ara-
yışında.  Hemşirelere olan talep 
2020’de yaklaşık %30 arttı.

9.Eğitim Uzmanları
2020 yılında, nasıl çalıştıklarını ve 
eğittiklerini hızla yeniden düşün-
mek zorunda kalan okullar ve üni-
versiteler de pek çok yeni eğitim-
ci görevlendirildi. Geleneksel ilk ve 

orta öğretim öğretmenlerine ek ola-
rak, destek çalışanları ve eğitmenle-
re olan talep arttı. Bu roller için işe 
alımlar 2019 ile 2020 arasında %20
’den fazla arttı.

10.Ruh Sağlığı Uzmanları
Koronavirüs, fiziksel sağlık ve eko-
nomi üzerindeki etkilerinin yanı sıra 
ruh sağlığı üzerinde de ciddi krizlere 
neden oldu. Danışmanlar, terapist-
ler ve diğer akıl sağlığı uzmanları, 
kendilerini yalnız hisseden veya gü-
venliklerinden endişe duyan insan-

lara yardım etmekle görevlendirildi. 
Bu roller için işe alımlar yıldan yıla 
yaklaşık %24 arttı.

11.Yapay Zeka Uygulayıcıları
Yapay zeka (AI) mesleği, salgının  eko-
nomiyi etkilemesinden çok önce de 
gelişiyordu ve Koronavirüs salgını sa-
hanın büyümesini yavaşlatamadı. Pek 
çok şirket, salgın sırasında artan ta-
lebe ayak uydurmanın bir yolu olarak 
veya gelecekteki pozisyonlarını be-
lirlemek amacıyla yapay zeka ile ilgi-
lenmeye başladı. Bu alanda işe alım-
lar 2019 ile 2020 arasında %32 büyüdü.
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Otonom
sistemlerin
başarısı için 
teknolojiyle birlikte toplumsal, 
hukuksal, siyasal, finansal 
alanlarla uyum içerisinde 
çalışılması gerekiyor

T
ürkiye’de 2017 yılında 24 olan yapay zekâ ekosisteminde 
bulunan şirket sayısı, Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi’nin 
(TRAI) son verilerine göre Şubat 2021 itibari ile 164’e 
ulaşmıştır. Bu da bize Türkiye’de yapay zekâ alanında faal 

olarak çalışma yürüten girişimlerin sayısının son 4 yılda yaklaşık 
7 kat arttığını göstermektedir.

Gökhan
ÖVENÇ İstanbul Üniversitesi Bilgisayar 

Bilimleri Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (BUYAMER) bünyesinde 
bilgi sistemleri alanında etkin ve 
verimli çalışmalar yapıyorsunuz. 
Genel olarak merkezin 
kuruluşundan ve yapılanmasından 
bahseder misiniz?
Merkezimiz 1962 yılında İstanbul Üniver-
sitesi İktisat Fakültesi Dekanı olan Prof. 
Dr. Haydar Furgaç tarafından, “Elektro-
nik Hesap Merkezi” olarak, IBM’den ki-
ralanan Ana Çatı Bilgisayarı’nda, Fortran 
IV programlama dili kullanılarak, İktisat 
Fakültesi Üniversite Giriş İmtihanları’nın 
gerçekleştirilmesi için kurulmuştur. Bila-
hare Prof. Dr. Furgaç hocamızın başkanı 
olduğu, Ankara, İstanbul ve Ege Üniver-
siteleri tarafından oluşturulan Üniversi-
telerarası Giriş İmtihanı (ÜGİ) Komisyo-
nu kararı gereği, ikişer yıllık dönemler 
halinde ÜGİ’larını gerçekleştirmek üzere 
1964’de görevlendirilen merkez, başarılı 
çalışmalarından dolayı ÜGİ’larını 1974 yı-
lına kadar devam ettirmiş ve bu tarih-
ten sonra ÜGİ görevini, 1974 tarihinde 
Üniversitelerarası Kurul tarafından ku-
rulan Üniversitelerarası Öğrenci Seçme 

//SÖYLEŞİ

İÜ Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Vefa Lisesi’nin ardından Londra Üniversitesi ile Bilgi Üniver-
sitesi’nin ortak yürüttüğü Matematik ve Ekonomi progra-
mından onur derecesiyle mezun oldum. Galatasaray Üni-
versitesi’nden İktisat Yüksek Lisans, İstanbul Teknik Üni-
versitesi’nden de İktisat Doktora derecesine sahibim. Tek-
nik Üniversite’deki asistanlığımın ardından İstanbul Üniver-
sitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak göreve başladım, halen aynı fakültede Doçent 
olarak görev yapmaktayım. 11 Ağustos 2021 tarihinden itiba-
ren de Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’n-
de müdür olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda üni-
versitemizdeki Blokzincir Teknolojisi Kulübü’nün danışman-
lığını yürütmekteyim. Kulüp bünyesinde çeşitli teknoloji içe-
rikli eğitimler ve finans alanında uygulamalar yapılmaktadır. 
Şu ana kadar toplam 2’si yurt dışı, 2’si yurt içi 4 dış kaynak-
lı projede görev aldım. Erasmus+, Newton Fon ve Kalkınma 
ajansları tarafından desteklenen bu projelerde dijital öğren-
me materyalleri, konut sektörü, çağrı merkezleri ve gençle-
rin istihdamı konularında katkı sağlamaya çalıştım.

Doç. Dr.
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ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÜSYM) 
devretmiştir. 

Prof. Dr. Furgaç’ın vefatı üzerine, 1975 
yılında Merkez Müdürü Prof. Dr. M. 
Emin Altan tarafından teklif edilmesi 
üzerine, Senato kararıyla merkezin adı 
“İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 
Haydar Furgaç Elektronik Hesap Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi” olarak 
değiştirilmiştir. Bu tarihten itibaren 
merkez; akademik personelin, Yük-
sek Lisans ve Doktora öğrencilerinin 
akademik araştırmaları ve istatistik-
sel değerlendirme çalışmalarına yar-
dımcı olmuştur. Bunun yanında İktisat 
Fakültesi Öğrenci İşleri Otomasyonu 
oluşturulmuş olup, fakültenin öğren-
ci işleri ve sınav görevlendirilmeleri ve 
sınavın işleyişine ilişkin faaliyetler bu 
merkezde gerçekleştirilmiştir. Ayrı-
ca İstanbul Üniversitesi akademik ve 
idari personeli ile SSK işçilerinin maaş 
ve döner sermaye bordroları ve tıp fa-
külteleri nöbet tazminatları gibi işler 
merkezde yürütülmüştür. 

1986 yılında YÖK tarafından diğer 
merkezlerin de isimlerinin tek bir isim 
altında toplanması çalışması esna-
sında merkezin adı “İstanbul Üniver-
sitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (BUYAMER)” olarak 
değiştirilmiştir. 

2012 yılında merkez müdürlüğüne ge-
tirilen Prof. Dr. Sevinç Gülseçen dö-
neminde merkez; “Uluslararası Gele-
cek İçin Öğrenme Alanındaki Yenilik-
ler (Future Learning)” ile Uluslarara-
sı Yönetim Bilişim Sistemleri (IMICS), 
Ulusal Tıpta Bilişim Konferanslarına, 
birçok değişik isim altında icra edilen 
çalıştay ve etkinliğe katılımcı, organi-
zatörlük ve ev sahipliği yapmıştır. İs-
tanbul Üniversitesi akademik ve idari 
personeline, çeşitli kamu ve özel sek-
tör kuruluşlarına Temel ve İleri Bilişim 
(Ofis, İstatistik, Web, İşletim Sistemi, 
vb. yazılımları, Yapay Zeka ve Robotik) 
eğitimleri vermiştir.

Merkez içerisinde farklı 
konularda çalışmalar yürüterek 
bilgi sistemleri alanında yeni 
teknolojilerin bulunması ve 
aktifleştirilmesi alanında önemli 
faaliyetler yürütüyorsunuz. 
Yaptığınız çalışmalar ve 
projelerden bahseder misiniz?
Merkezimiz kurulduğu günden iti-
baren bilişim alanında her türlü yeni 
donanım ve yazılımların kurulma-
sı, başka kurum ve kuruluşlara hiz-

met ve eğitim verilmesinde öncü ol-
muştur. Örnek verecek olursak, kara-
yollarından sonra Türkiye’de ilk bilgi-
sayarın (Ana Çatı) kurulumu, mini bil-
gisayarların kullanımı, robot teknoloji-
lerinin kullanımı, geliştirilmesi ve eği-
timlerinin verilmesi, değişik alanlarda 
kullanımı, insan bilgisayar etkileşim 
yazılım ve donanımının kullanılması-
nı başlıca sayabiliriz.

Entertech dergimizin bu 
sayısındaki temamız “Yazılım 
Ekosistemi” ve “Otonom 
Sistemler”. Bu alanda 
ülkemizdeki genel durumu nasıl 
görüyorsunuz? 
Bu konuda 11. Kalkınma Planı ve 2021 
Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Progra-
mı doğrultusunda “Ulusal Yapay Zeka 
Stratejisi (2021-2025)”nin belirlen-
miş olması, ülkemizin bir yol harita-
sına göre planlama yaptığının göster-
gesidir. Bu hedefler doğrultusunda biz 
de bunun için gerekli donanım ve ni-
telikli öğretim üyesi ile eğitim altya-
pısını oluşturmaya ve ilerletmeye ça-
lışıyoruz. Türkiye’de 2017 yılında 24 
olan yapay zekâ ekosisteminde bulu-
nan şirket sayısı, Türkiye Yapay Zekâ 
İnisiyatifi’nin (TRAI) son verilerine göre 
Şubat 2021 itibari ile 164’e ulaşmıştır. 
Bu da bize Türkiye’de yapay zekâ ala-
nında faal olarak çalışma yürüten gi-
rişimlerin sayısının son 4 yılda yakla-
şık 7 kat arttığını göstermektedir.

Bilişim sistemleri temelde yazılım ve 
donanım olarak iki katmanın bir araya 
gelmesiyle oluşturulmaktadırlar. Oto-
nom sistemler için de durum benzer-
dir. Ancak donanım katmanında çok 
daha becerikli bileşenler bulunması 
gerektiği gibi, yazılım katmanında da 
her türlü durum için karar ve komut 
verebilecek algoritmaların tasarlan-
ması gerekmektedir. Otonom sis-
temlerin diğer sistemlerden en büyük 
farkı genellikle bir karar verme zorun-
lulukları olması ve bu kararı eyleme 
dönüştürüyor olmalarıdır. Dolayısıy-
la bu tür sistemlere güvenen tesisler, 
yazılımın doğru algoritmayla hazır-
landığından ve her türlü anormal du-
ruma yönelik planların belirlendiğin-
den emin olmalıdırlar. Bu da otonom 
sistem yazılımcılarının diğer yazılım-
lara göre çok daha ayrıntılı bir sistem 

Merkezimiz kurulduğu 
günden itibaren bilişim 
alanında her türlü yeni 
donanım ve yazılımların 

kurulması, başka kurum ve 
kuruluşlara hizmet ve
eğitim verilmesinde

öncü olmuştur.
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tasarımı yapması gerektiğini ve çok 
sayıda test ile performansın ölçül-
mesi gerektiğini gösterir.

Özellikle otonom sistemler 
konusunda ülkemizde son 
dönemde ciddi çalışmalar 
yapılıyor. Sizce bu alanda 
dünyanın neresindeyiz? 
Türkiye’nin bu alanda dünyanın ne-
resinde olduğundan ziyade, neresi-
ne doğru gittiği, yani gelişme ve iler-
leme potansiyeli umut vermekte-
dir. Bütün dünyada olduğu gibi ülke-
mizde de başta askeri sanayi, eğitim, 
sağlık olmak üzere birçok alanda 
kayda değer önemli sevindirici çalış-
malar yapılmaya başlamıştır.

Merkez olarak sizlerin 
“otonom sistemler” konusunda 
yürüttüğü bir proje var mıdır? 
Şu anda doğrudan otonom sistem-
leriyle ilgili yürüttüğümüz bir proje-
miz bulunmamaktadır. Devam eden 
3 projemizin konuları:

1. Üstün Zekâlı Öğrencilerin Tanıla-
maya Yönlendirilmesine Yönelik Bir 
Yetenek Sihirbazının Geliştirilmesi
2. Ameliyat Sonrası Kronik Ağrının 
Öngörülmesi İçin Karar Destek Sis-
temi Geliştirilmesi ASK
3. Veri Madenciliği ile Çocukluk Ça-
ğındaki Akut Romatizmal Ateşin Kalp 
Hastalığına Etkilerinin Analizi

Merkez kapsamında robotik 
kodlama ve yapay zekâ 
alanında faaliyet gösteren bir 
laboratuvarınız var. Burada ne 
tür çalışmalar yürütüyorsunuz?
Bugüne kadar daha çok “Robot do-
nanımı ve yazılımı” kullanımı ile 
yapay zekâ alanında (D-DOS atakla-
rı tespiti gibi) Temel Seviye eğitimle-
ri verilmiştir.

Türk yazılımcılar çok farklı 
projelerde yer alarak dünyada 
ses getiren başarılara imza 
atıyor. Sizce iyi bir yazılımcı 
olmak için gereken temel 
kriterler nelerdir? 
Bu konuda öne çıkan temel faktör-
ler şu şekilde sıralanabilir: Matema-
tiksel ve soyut düşünme yeteneği, 

bu yeteneğin gerçek sorunlarla de-
neyimi (pratik tecrübesi) ve mesleki 
İngilizce. Özellikle deneyim öne çık-
maktadır. Yazılım öğrenmek için kay-
nakları okumak ezberlemek yeter-
li değil. “Daha iyi” olabilmek için bir-
çok projede yer almak gerekir. Her 
proje kendine özgüdür ve çözülme-
si gereken spesifik problemler içe-
rir. Bu problemleri çözmek temel ya-
zılım bilgisine sahip kişileri profes-
yonelleştirir. Yazılım serüvenimizde 
sabır, disiplin ve yılmamak bizi ba-
şarıya götüren en önemli anahtarlar 
olacaktır.

Otonom sistemler 
geleceğin dünyasını nasıl 
şekillendirecek? Önümüzdeki 
yıllarda günlük yaşantımızda 
bu bağlamda ne tür yenilikler 
göreceğiz?
Uzay araçlarından sağlık hizmetleri-
ne, sürücüsüz otomobillerden akıllı 
şehirlere, robotlardan dijital asistan-
lara çok geniş bir spektrumda oto-
nom sistemlerin hayatımız içerisine 
girdiğini ve fazlasıyla gireceğini ön-
görmek zor değil. Ancak bu sistem-
lerin hayatımızın merkezinde yer al-
ması için sadece teknolojik gelişme-
ler yeterli değildir. Otonom sistemle-
rinin başarısı için teknolojiyle birlik-
te toplumsal, hukuksal, siyasal, fi-
nansal birçok alanın uyum içerisinde 
çalışması gerekmektedir. Genel ola-
rak bu sistemler sayesinde hemen 
hemen her sektörde etkinliğin ve ve-
rimliliğin artacağını kolaylıkla ifade 
edebiliriz. Nasıl ki 20. yüzyılın baş-
larında tarım sektörünün işgücü pi-
yasasındaki payı, aynı yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren üretim sektörü-
ne kaydıysa, benzer dönüşümü kit-

lesel üretim ve hizmet sektöründen 
bireysel ve esnek çalışan girişimcile-
rin oluşturacağı ekosistemlere bıra-
kabileceğini öngörebiliriz. 

Sizce üniversitelerin ve 
teknokentlerin otonom sistem 
ve yazılım ekosisteminin 
gelişimine katkıları nelerdir?
Teknokentler, üniversitelerin şir-
ketlerle entegrasyonu noktasında 
önemli bir köprü görevi üstlenmek-
tedir. Bunun da ötesinde, bilgi ve tek-
noloji toplumunun temel bir aktörü 
halini almışlardır. Özellikle teknolo-
ji, yazılım, bilgi sistemleri konuların-
da teknokent içerisinde faaliyet gös-
teren şirketlerin geliştirdiği projeler, 
ürettiği yeni fikirler akademisyenle-
rin ve öğrencilerin gelişimine ve dö-
nüşümüne de öncülük etmektedir. 
Benzer şekilde üniversite içerisin-
de üretilen teorik yaklaşımlar tekno-
kentler vasıtasıyla teknoloji şirketleri 
üzerinden test edilebilmekte, prati-
ğe dönüşme imkanına sahip olmak-
tadırlar. Üniversiteler birçok branşta 
uzmanlaşmış nitelikli akademisyen-
lerin desteğiyle sadece mühendis-
lik ve teknoloji alanında değil, felse-
fe, dil bilimi, ekonomi, girişimcilik vs. 
birçok açıdan multidisipliner bir yak-
laşımla otonom sistemlerinin geliş-
mesine katkı sunabilmektedir. Zira 
otonom sistemler salt anlamda tek-
noloji ya da yazılımla geliştirilemez. 
Bu sistemlerin geliştirilmesi için 
diğer disiplinlerin perspektiflerinden, 
karar alma süreçlerinden yararlan-
mak gerekir. Dolayısıyla, üniversiteler 
ve teknoloji şirketleri teknokentler 
üzerinden birbirlerini tamamlayan 
çok disiplinli ciddi bir yazılım ekosis-
temi meydana getirmektedir. 

//SÖYLEŞİ
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Yapay zeka günümüz teknolojisinde gerek uygulama alanları gerek ise düşünebilen 
cihazlar oluşturabilmek açısından oldukça önemli bir bilim dalıdır. İnsan gibi karar 
verebilen modeller üretebilme düşüncesi insanlar için çok eskiye dayanan bir durum-
dur. Zaman içerisinde değişik düşünce yapıları ile insan beynini modelleme fikri uygu-
lamaya konulmuştur. Yapay zeka, insan beynini, düşünce yapısını, öğrenme, karar 
verme gibi yeteneklerini taklit ederek makineler üzerinde modellemeyi sağlamak-
tadır. Yapay zeka mantığı üzerinde birçok farklı kavramlardan söz edilebilinmekte-
dir. Zeka, klasik mantık, sezgisellik, algoritma, optimizasyon, öğrenme gibi kavramlar 
bunlara örnek olabilmektedir. Yapay zekanın ne olduğunu ortaya koymak için önce-
likle bu kavramların ne olduğunun ortaya konması gerekmektedir. Daha sonrasında 
ise yapay zekanın temeli anlaşılabilir hale gelir. Bunun nedeni yapay zekanın temelinin 
insan beynini taklit etmesidir. Daha sonra ise yapay zeka yöntemleri üzerinden karşı-
laşılan problemin durumuna göre uygun yöntemin hangisi olduğunun ortaya konması 
için yöntemler bilinmelidir. Yapay sinir ağları, bulanık mantık, sinirsel bulanık mantık, 
genetik algoritmalar gibi yöntemler en çok kullanılan yapay zeka metodlarındandır. Bu 
kitapta hem teorik hem de uygulama olarak yapay zeka ve yöntemleri incelenmekte-
dir. Öncelikle, yapay zeka ve temel kavramlar üzerinde durulduktan sonra yapay sinir 
ağları, bulanık mantık, sinirsel bulanık mantık ve genetik algoritma teorik olarak anla-
tılmıştır. Daha sonra anlatılan bilginin bilgisayar ortamında uygulanıp problemler üze-
rinde nasıl uygulandığı farklı platformlar üzerinde anlatılmıştır. Tüm yöntemler hem 
MATLAB, hem KNIME hem de kendimizin yazacağı yazılım ile (.NET) nasıl uygulanaca-
ğı ayrıntılı olarak kitapta gösterilmiştir.

Geleceğin meslekleri neler? Ne kadar sayıda iş olacak? Peki bu işlere kimler sahip ola-
cak? Teknoloji hızlanıp da makineler kendi başlarının çaresine bakmayı öğrendikçe, da-
ha az sayıda insana ihtiyaç olacak. Yapay zeka daha şimdiden pek çok “iyi iş”i gereksiz 
hale getirdi bile: Yardımcı avukatlar, gazeteciler, ofis çalışanları, hatta bilgisayar prog-
ramcıları bile yerlerini yavaş yavaş robotlara ve zeki yazılımlara bırakıyorlar. İlerleme 
sürdükçe mavi ve beyaz yaka işler buharlaşıp uçacak; orta sınıf aileler sıkıştıkça sı-
kışacak. Gittikçe artan aile masrafları da cabası. Bilgi teknolojisi sayesinde bazı şey-
ler ucuzlasa da, özellikle eğitim ve sağlık sektörleri bu dönüşümden nasiplerini al-
madılar ve büyük masraf kapısı olmayı sürdürüyorlar. Bunun sonucunda muazzam 
bir işsizlik ve eşitsizlik dalgası yükselebilir, hatta bizzat tüketici ekonomisi çökebilir.

İşçilere daha iyi eğitim vermek gibi eskiden teknolojik yıkıma deva olmuş çözüm-
ler de bundan böyle işe yaramayacak. Gelecek büyük çaplı refah mı, yoksa kor-
kunç bir eşitsizlik ve ekonomik güvensizlik mi getirecek? Bu sorunun cevabını bu-
gün verip rotamızı belirlemek zorundayız. Robotların Yükselişi teknolojinin hız-
lanmasının bizim ve çocuklarımız için doğuracağı ekonomik sonuçları anlama-
mız için zorunlu okuma kitabı niteliğinde.
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