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Geleceğin Tohumları

Sunuş

Yaşadığımız dönem tarihteki nadir başkalaşım 
evrelerinden birini oluşturuyor. Kapak dosyamız 
olarak belirlediğimiz dünyaca ünlü teknolog Kevin 
Kelly’nin gelecek 30 yıla ilişkin öngörülerinde 
ifade ettiği gibi, “Bin yıl sonra tarihçiler geçmişi 
değerlendirirken, üçüncü milenyumun başlangıcı 
olan antik çağımızı hayret uyandıran bir an olarak 
görecekler. Bu gezegen sakinlerinin bu dönemde 
ilk kez birbirleriyle bağlanarak çok büyük bir şey 
meydana getirdiğine tanık olacaklar.”

THY Yayınları’ndan çıkan son kitabı  
Büyük Teknolojik Dönüşüm’de Kevin Kelly, 
geleceğimizi şekillendirecek 12 teknolojik kuvveti ele 
alıyor. Kelly bu kuvvetlerin gelecek planlarımızı ve 
günlük yaşamımızı nasıl dönüştüreceğini anlatıyor. 
Kelly’nin görüşlerine katılmamak olanaksız. Zira 
çağımız ilk kez bu dönemde dünyanın dört bir 
yanından kitleleri aynı amaçlar doğrultusunda bir 
araya getirme, bu sayede dünyanın her bölgesinde 
değişimi tetikleme imkânlarını gerçek bir olguya 
dönüştürmüş durumda. Akademi Güncel dergimizin 
bu özel sayısında biz de Kelly’nin düşüncelerinden 
yola çıkarak sağlıktan eğitime hayatın hemen 
her alanında bugün de gözlemlediğimiz yeni 
teknolojilerin yarattığı değişimin izini sürmeye 
çalıştık. Belki de buna en güzel örnek ilerleyen 
sayfalarda okuyacağınız engellilerin hayatını 
değiştiren teknolojiler.

Teknolojinin sektörleri, iş yapma modellerini, 
ekonomileri dönüştürdüğü bu yeni dönemde doğal 
olarak insanların icra edecekleri meslekler ve o 
meslekleri yapabilmelerini sağlayacak eğitim 
sistemleri de baştan aşağı yeniden yapılanmakta. 
“Geleceğin meslekleri” ve “Gelecekte eğitim” 
dosyalarımızda bu konulardaki yenilikleri 
bulacaksınız. Türk Telekom Akademi de geleceğin 
lider çalışanlarına bu devrimin gerektirdiği yeni 
ihtiyaçlara uygun bir donanım kazandırabilmek 
ve onları bu yeni döneme hazırlayabilmek için var 
gücüyle çalışmaya devam ediyor. Geçen yıl bu 
bakış açısıyla Türk Telekom Akademi bünyesinde 
verilen toplam eğitim saati 1 milyon 213 990 oldu. 
Bu devasa rakam kişi başı ortalama 54,2 saat 
eğitim anlamına geliyor. Adeta bir kurum içi eğitim 
seferberliği yürüten Akademi’den yüz yüze eğitim 
alan kişi sayısı 90.293 olurken, en az bir eğitim 
alan çalışan oranı yüzde 96,2 gibi bir orana tekabül 
ediyor. 658 iç eğitmenin rol aldığı bu eğitimlerin 
memnuniyet değerlendirme notu ise 92 gibi hayli 
yüksek bir rakama erişiyor.

Akademi Güncel birbirinden çarpıcı dosya ve 
araştırmalarıyla önümüzdeki dönemde de sizlerin 
yanında olacak.

Keyifle okumanız dileğiyle.

Türk Telekom Akademi
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Dünya Ekonomik Forumu, 2017 Global Risk 
Raporu’nda teknoloji trendleri ile risklerini 
değerlendirdi.

Yeni dönemde yaratıcı, karar alma ve işbirliği 
geliştirme yönleri kuvvetli, karmaşık vasıflı işgücüne 
talepte patlama bekleniyor.

İçindekiler

18  
 

10 

Teknolojik 
Dönüşümün 
Geleceği

KAPAK KONUSU

6 

 

Teknoloji Trendleri ve Riskler Geleceğin meslekleri ve 
çalışanı

Teknolog Kevin Kelly’nin son kitabı Büyük Teknolojik Dönüşüm’de incelediği geleceğimizi şekillendirecek  
12 teknolojik kuvvet, hem gelecek planlarımızı hem de günlük yaşamımızı değiştirebillir.
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Dördüncü Sanayi Devrimi koşullarında çocuklara 
karşılarına çıkacak her türlü problemin üstesinden 
gelebilmelerini sağlayacak bir eğitim sistemi 
gerekiyor.

Sağlık hizmetlerini değiştirecek  
8 teknoloji    24
Önümüzdeki 10 yılda teşhisten tedaviye, ilaçtan 
genetiğe sağlığın dönüşümü…

Giyilebilir teknolojilerin gelecekte sınır 
tanımayacağının göstergesi yaratıcı ürünler dikkat 
çekiyor. 

Yeni teknolojik buluşlar engellileri giderek 
başkalarının yardımına muhtaç olmaktan çıkarıyor. 
İşte çarpıcı birkaç örnek…

2016’nın Eylül ayında Google, Nöral Makine Çevirisi 
sistemini devreye soktu. Gelişen yapay zekâ 
sayesinde çeviriler artık daha doğal. 

Kitap Öneri    38
Geleceğimize ışık tutan 4 kitap

36 
 

32 
 

21

28

Makineler arkamızdan 
konuşuyor mu? 

Engelliler için kullanışlı 
teknolojiler

2017’nin ödüllü giyilebilir 
teknolojileri

Dijital çağda  
eğitim  
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Üç boyutlu baskı
Baskı teknolojilerindeki, farklı malzemelerin 
kullanımına, prototip üretiminin ötesine geçerek seri 
üretime ve organ dokuları, kemikler ve kaslar gibi 
biyolojik malzemelerin basılması dâhil çeşitli tıbbi 
uygulamalara olanak tanıyan inovasyonlar.

Gelişmiş malzemeler ve nano malzemeler
Kimya ve fizik alanındaki yeni, akıllı ve iki 
boyutlu malzemelerin ortaya çıkmasını sağlayan 
inovasyonlar ve termoelektrik özellikler ile şekil 
korumadan manyetik ve mekanik fonksiyonlara 
kadar fabrikasyonda yaşanan inovasyonlar.

Teknoloji Trendleri 
ve Riskler

Dünya Ekonomik Forumu, 
2017 Global Risk Raporu’nda 

teknoloji trendlerini ve risklerini 
değerlendirdi. İşte fırsatlar 

kadar tehditleriyle de hayatımızı 
değiştirmeye aday  
yeni teknolojiler…

Trendler
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Yapay zekâ ve robot teknolojileri
Otomatik süreçlerde imalattan sürücüsüz araçlara 
ve otomatik bilgi çalışmasına kadar sağlanan 
ilerlemeler; genellikle düşünme, çoklu görev yapma 
ve ince motor becerilerle bağlı çeşitli işlerde 
son derece gelişmiş siber-fiziksel sistemler ve 
makinelerin insanları ikame etmesi.

Biyoteknoloji
Genetik mühendislik ve sentetik biyoloji alanındaki 
inovasyonların hayvanların ve insanların DNA’larında 
değişime yol açması, yeni organizmaları ortaya 
çıkarması, mikropların ve organizmaların tıbbi, 
tarımsal ve endüstriyel amaçlarla kullanılacak 
şekilde, elektronik devrelerle ve bilgisayarlarla 
donatılması gibi yollarla modifiye edilmesi.

Enerji üretimi, depolama ve aktarımı
Enerji teknolojilerindeki, gelişmiş piller ve verimli 
yakıt hücreleri, yörüngedeki güneş panelleri, dalga 
enerjisi, rüzgâr enerjisi ve biyoenerji gibi ilerlemeler 
ve nükleer füzyon, akıllı şebeke sistemleri, kablosuz 
enerji aktarımı gibi gelişmeler.

Blockchain ve dağınık muhasebe defteri
Şifreleme sistemlerindeki; dağınık işlem verilerinin 
kamuya açık bir muhasebe defteri şeklinde 
tutulmasına ve doğrulanmasına olanak tanıyan, 
şeffaflığı artıran, bitcoin benzeri şifreli para birimi 
uygulamalarının ve başta finans teknolojileri olmak 
üzere çeşitli sektörlerdeki işlemlerin kayıt altına 
alınmasını sağlayan gelişmeler.
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Jeomühendislik
Hava kalıplarını etkilemek ya da karbondioksiti 
uzaklaştırmak için, arazi ıslahından atmosferik 
tohumlamaya kadar değişik teknolojik süreçlerin 
yaratılması ve geliştirilmesiyle yeryüzünün jeolojik 
ve iklim sistemlerini etkilemek.

Bağlantılı sensörlerin yaygınlaşması
Yaygın dijital altyapılar üzerinden veri alışverişi 
ve gelişkin büyük çaplı veri analiz sistemleri 
sayesinde fiziksel ürünlerin, lojistik sistemlerin, 
enerji şebekelerinin ve daha fazlasının birbirine 
bağlanması, izlenmesi ve yönetime olanak veren 
“nesnelerin interneti” olarak da bilinen bağlantılı 
sensörlerin her yerde yaygınlaşması.

Nöroteknolojiler
İnsan beyninin fonksiyonlarının ve değerlendirme 
becerisinin kontrol edilmesine olanak tanıyan, 
akıllı ilaçlar, görüntüleme sistemleri, biyoelektronik 
arayüzler, makine-beyin arayüzleri ve beyin 
dalgalarının deşifresi gibi teknolojilerle beynin 
faaliyetlerini okuma, etkileme ve iletme becerisini 
artıran yeni yöntemlerin geliştirilmesi.

Yeni bilgisayar teknolojileri
Dijital verilerin işlenmesi ve depolanmasında 
kullanılan, kuantum işlemciler, nöron ağı işlemcileri, 
biyolojik veri depolama, optik bilgisayarlar gibi 
malzeme ve montaj teknolojilerindeki yeni yazılımlar, 
şifreleme sistemleri, siber güvenlik uygulamaları gibi 
birbiriyle bağlantılı inovasyonlar.
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Uzay teknolojileri
Hem kamu kuruluşlarının hem özel sektörün 
mikro uydular, tekrar kullanılabilir roketler, 
entegre roket-jet motorları, optik ve görüntüleme 
teknolojileri, sensörler, kaynak kullanımı, lazer 
ve iletişim teknolojileri, uzay araştırmaları ve 
yaşam yeri geliştirme gibi yeni değer formlarına 
erişme, inceleme ve yaratma yeteneklerini artıran, 
uzayda kullanılabilecek teknolojiler ve piyasaya 
sürülebilecek tekno-bilimsel atılımlar.

Sanal ve artırılmış gerçeklik
Başa takılabilen ekranlar ve holografik 
görüntülerden karma dijital ve fiziksel ortamlara, 
tam sanal dünya ve arayüzlere kadar uzanan gelişkin 
sanal ortamların geliştirilmesi

Riskler
Teknolojik gelişmelerin olumsuz 
sonuçları
Yapay zekâ, jeo mühendislik ve sentetik 
biyoloji gibi teknolojilerdeki gelişmelerin 
bilerek ya da bilmeyerek olumsuz sonuçlar 
doğurması, çevreye ve ekonomiye zarar 
vermesi.

Kritik bilgi altyapılarının ve ağlarının 
çökmesi
Kritik bilgi altyapılarının (internet, uydular 
vb.) ve ağlarının devre dışı kalması karşısında 
savunmasız bırakan, geniş çaplı sıkıntılara yol 
açan siber bağımlılık.

Geniş çaplı veri hırsızlığı/yolsuzluğu
Kişisel ve resmi bilgilerin yasa dışı şekilde  
ifşa edilmesi.

Geniş çaplı siber saldırılar
Büyük ekonomik zarara, jeopolitik 
gerilimlere, internete duyulan güvenin 
yok olmasına yol açan geniş çaplı siber 
saldırılar ya da arızalar.
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Önümüzdeki 30 yılın neler getireceğini 
bilemiyoruz. Yeni telefon modelleri çıkacak, 
bulutta veri depolama kapasiteleri artacak, 

robotlar tüm sektörleri dönüştürecek, bugün aklımızın 
ucundan geçmeyen şeyler için yeni uygulamalar 
kullanacağız, her şey daha da hızlanacak… Bunları 
bir çırpıda söyleyebiliyoruz. Ancak teknolojik 
üretim, artık insan zihninin yetişemeyeceği bir hızla 
çeşitleniyor ve hızlanıyor. Belirsizliğin hâkim olduğu 
bir gelecekte yolumuzu bulabilmek için temel köşe 
taşlarına ihtiyaç duyuyoruz.

Kevin Kelly, yaşadığımız teknolojik atılım 
dönemini ilk fark eden isimlerden. Yıllardır 
hem sektörün önde gelen liderleriyle olan yakın 
arkadaşlığı hem de yaşadığımız çağa getirdiği 
farklı bakış açısıyla tanınıyor. Konuşmaları dikkatle 
dinleniyor, kitapları altı çizilerek okunuyor. Hepimiz 
yuvarlanıp giderken o durup bir soluk alıyor ve yeni 
bir resim çiziyor.

Kelly son kitabı Büyük Teknolojik Dönüşüm de 
geleceğimizi şekillendirecek 12 teknolojik kuvveti 
ele alıyor. Üzerinde düşüneceğimiz çok şey var. Bu 
12 kuvvet hem gelecek planlarımızı hem de günlük 
yaşamımızı değiştirme gücüne sahip.

Oluş
İstisnasız her şey varlığını koruyup sürdürmek için ek 
bir enerjiye ve düzene gerek duyar. Taş, demir çubuk, 
bakır boru, asfalt yol, kâğıt parçası gibi bildiğimiz en 
dayanıklı şeyler bile eğer ilgi ve bakım görmezlerse, 
birtakım katkılar yapılmazsa fazla yaşamazlar. Bir 
web sitesi ya da yazılım programı da… Yepyeni 
bilgisayarlar kaskatı kesilir. Uygulamalar kullanıla 
kullanıla zayıflar. Kodlar aşınır. Yeni çıkan taptaze 
yazılımlar hemen yıpranmaya başlar. Sürekli 
bir güncelleme halindeyiz. İleride teknolojik 
yaşam sonsuz güncellemeler dizisine dönüşecek. 
Derecelendirme temposu da hızlanıyor. Özellikler 
değişiyor, kusurlar gideriliyor, menüler farklılaşıyor.

Teknolojik Dönüşümün Geleceği

Ünlü teknolog Kevin Kelly son kitabı Büyük Teknolojik Dönüşüm de 
geleceğimizi şekillendirecek 12 teknolojik kuvveti ele alıyor. Üzerinde 

düşüneceğimiz çok şey var. Bu 12 kuvvet hem gelecek planlarımızı hem 
de günlük yaşamımızı değiştirme gücüne sahip.
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mümkün değil. İlk olarak, aptalca bir şeyi akıllı hale 
getirmek kadar önemli bir şey olamaz. Mevcut bir 
sürece azıcık da olsa yararlı zekâ katmak, etkinliğini 
yepyeni bir düzeye çıkarır. 

İdeali bu ek zekânın sadece ucuz değil, tamamen 
parasız olmasıdır. Web’in parasız ortak alanları gibi 
bedava bir YZ, ticareti ve bilimi hayal edebileceğimiz 
diğer bütün güçlerden daha iyi besleyecek ve çok 
kısa bir sürede kendi masrafını çıkaracaktır. İlk 
gerçek YZ tekil bir süper bilgisayarda değil, net diye 
bilinen bir milyar bilgisayar çipten oluşan süper 

Önümüzdeki 30 yıl boyunca hâkim olacak 
önemli teknolojilerin çoğu henüz icat edilmedi, 
dolayısıyla onlar karşısında cahil kalacağız. Yeni 
teknoloji sonsuz güncelleme gerektireceğinden, 
acemi cehaletinden hiç kurtulamayacağız. Ömrünü 
doldurup eskime çevrimi hızlandığından, devre dışı 
kalmadan üzerinde ustalaşacak kadar zamanımız 
olmayacak, bu yüzden de sonsuza kadar acemi 
çaylak olarak kalmaya devam edeceğiz.

Her şey bir oluş halinde, her şey sürekli beta 
aşamasında olacak. Son 30 yıl gerçekten harika şeyler 
inşa etmek için harikulade bir başlangıç noktası, sağlam 
bir platform yarattı. Ancak bundan sonrası farklı, 
var olanın ötesinde ve başka olacak. Yapacaklarımız 
devamlı, aralıksız bir şekilde başka bir şeye dönüşecek. 
Ve en harika şeyler daha icat edilmedi.

Bilişlenme
Ucuz, güçlü, her yere girmiş yapay zekâ (YZ) kadar 
“her şeyi değiştirebilecek” bir şey hayal etmek 

Önümüzdeki 30 yıl boyunca 
hâkim olacak önemli 

teknolojilerin çoğu henüz  
icat edilmedi.
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işlemi yapıyoruz. Uyarı ve güncelleme nehirlerinde 
yıkanıyoruz. Linklerin yerini tag’ler (etiket) aldı. 
Bu akışlar içinden seçtiğimiz anları etiketliyor, 
“beğen”iyor ve “gözde”miz yapıyoruz. Snapchat, 
WeChat ve WhatsApp gibi bazı akışlar, geçmişi 
veya geleceği olmadan, tamamen şimdiki zamanda 
faaliyet gösteriyorlar. Sadece gelip geçiyorlar.

Sosyal medya bir zamanlar yazılı metinlerden 
oluşan bir alandı. Sosyal medyanın bundan sonraki 
nesli video ve ses iletiyor. WeChat, WhatsApp, Vine, 
Meerkat, Periscope ve diğerleri gibi birçok uygulama 
arkadaşlarınızı ve arkadaşlarınızın arkadaşlarını 
kapsayan ağınızda -gerçek zamanlı olarak- video 
ve ses kaydı paylaşma olanağı veriyor. Çabucak 

gerçek zamanlı paylaşıma açabileceğiniz bir müzik 
ezgisi yakalamayı, bir şarkıyı değiştirmeyi ya da 
algoritmalarla müzik yapmayı mümkün kılacak yeni 
aletler uzakta değil. Kendinize özel müzikler -yani 
kullanıcıların ürettiği müzikler- norm halini alacak ve 
gerçekten her yıl yaratılan müziğin ana kütlesini o 
oluşturacak.

Görüntüleme
5 milyarın üzerinde dijital ekran aydınlatıyor 
yaşamlarımızı. Dijital ekran imalatçıları her yıl 3,8 
milyar yeni ekran üretmeye devam ediyorlar. Bu 
aşağı yukarı yeryüzündeki her birey için yılda bir yeni 

organizmada dünyaya gelecek. Boyutları bakımından 
tüm gezegeni kapsayacak, ama minik, gömülü 
ve gevşek bağlantılı olacak. Onun düşüncelerinin 
nerede başlayıp bizimkilerin nerede sona erdiğini 
anlamak zor olacak. Bu bağlantılı YZ ile bağlantı 
kuran her cihaz onun zekâsını paylaşacak ve ona 
katkı yapacak. Ağ dışındaki yalnız bir YZ, 7 milyar 
insan aklına, artı kentilyonlarca online transistöre, 
artı yüzlerce exabit gerçek yaşam verisine, artı 
tüm uygarlığın kendi kendini düzelten geribildirim 
döngülerine bağlanmış bir YZ kadar hızlı öğrenemez 
ve o kadar akıllı olamaz. Dolayısıyla bizzat ağ 
bilişlenerek, kendini olağandışı bir şekilde iyileşen 
bir şeye dönüştürecek.

Akış
Bilişimin yeni bir dönemine geçiyoruz. Sayfalar 
ve tarayıcıların önemi artık çok daha az. Bugün 
başlıca birimler, akışlar ve akımlar. Devamlı 
Twitter akışlarını ve Facebook duvarımızda posta 
akışlarını izliyoruz. Fotoğraf, film ve müzik akışı 
gerçekleştiriyoruz. Televizyonlarda ekranın altından 
haber bantları geçiyor. Kanal adı verilen YouTube 
akışlarına abone oluyoruz. Bloglardan RSS Feed 

Gelecek 30 yılda 
akademisyenler ve fanlar, 

bilişim algoritmaları 
marifetiyle, dünyadaki 

kitapları birbirine bağlayarak 
tek bir bağlantılandırılmış 
literatüre dönüştürecek.

Türk Hava Yolları Yayınları’ndan çıkan Kevin 
Kelly’nin son kitabı Büyük Teknolojik Dönüşüm 
geleceğe damga vuracak fikirler aktarıyor.
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doğru ve güzel şeylerin geçmişte ve bugün, iç içe 
geçmiş parçaların ve ilişkili varlıkların ekosistemleri 
olduğunu anlayacağız.

Erişim
Artık sahiplik eskisi kadar önem taşımıyor. Erişim 
her zamankinden daha önemli. Dünyanın en büyük 
kiralama mağazasında çalıştığınızı varsayın. 
Herhangi bir şeye sahip olmanıza gerek var mı? 
İstediğiniz her şeyi elinizi uzatıp ödünç alabilirsiniz. 
İstediğiniz anda ödünç alma olanağı size sahip 
olmanın avantajlarının çoğunu, dezavantajlarının ise 
azını sağlar. Temizleme, bakım onarım, depolama, 
tasnif etme, sigortalama, güncelleme, koruma 
sorumluluğunuz yoktur.

İleri teknoloji bu sihirli kiralama mağazasını 
mümkün kıldı. Bir internet/web/telefon dünyasında 
yaşıyoruz. Sanal gardıroplar sonsuz sayıda. Bu 
devasa kiralama mağazasında en sıradan yurttaş 
bile bir mal ya da hizmeti sanki sahibiymiş gibi alıp 

ekran demek. Bundan sonra bulduğumuz her düz 
yüzeye bir izlenebilir ekran koyacağız. Sözler kâğıttan 
çıkıp bilgisayarlar, telefonlar, dizüstüler, oyun 
konsolları, televizyonlar, bilbordlar ve tabletlerdeki 
piksellere göç etti. Harfler artık kâğıt üzerine siyah 
mürekkeple tutturulmuyor, göz açıp kapayıncaya 
kadar bir sürede bir cam yüzeye bir renk tayfı 
halinde akıyor. Ekranlar ceplerimizi, çantalarımızı, 
otomobillerimizin torpido gözlerini, salonlarımızın 
duvarlarını ve binalarımızın düz cephelerini 
dolduruyor. Çalışırken -ne yaparsak yapalım- 
önümüzde duruyor. Şimdi Ekran İnsanı olduk.

Gelecek 30 yılda akademisyenler ve fanlar, 
bilişim algoritmaları marifetiyle, dünyadaki kitapları 
birbirine bağlayarak tek bir bağlantılandırılmış 
literatüre dönüştürecek. Okur bir fikrin sosyal 
grafiğini veya bir konseptin zaman çizelgesini ya 
da kütüphanedeki her nosyon için bir şebekeleşmiş 
etki ağı haritası çıkarabilecek. Hiçbir eserin, hiçbir 
fikrin diğerlerinden bağımsız olmadığını, bütün iyi, 
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Filtreleme
Bir okur, bir gözlemci, bir dinleyici olmak ya da 
kendini ifade eden insanlar arasına katılmak için 
daha önce hiç bundan iyi bir zaman olmamıştı. Her 
yıl hayat veren yeni bir çığ yaratılıyor. 12 ayda bir 
8 milyon yeni şarkı, 2 milyon yeni kitap, 16.000 
yeni film, 30 milyar blog gönderisi, 182 milyar twit, 
400.000 yeni ürün üretiyoruz. Bugün ortalama bir 
insan bir bilek hareketi gibi çok az bir gayretle Her 
Şey Kütüphanesine erişebilir.

Her Şey Kütüphanesinin uçsuz bucaksız 
büyüklüğü, tüketim alışkanlıklarımızın çok dar 
rutinlerini hızla aşıp geçer. Onun derinliklerinde 
gezinebilmek için yardım almamız gerekir. Yaşam 
kısa ve okunacak o kadar çok kitap var ki! Birileri ya 
da bir şeyler ya bizim adımıza seçmeli ya da karar 
vermemize yardımcı olacak bilgileri kulaklarımıza 
fısıldamalı. Sıralama yapmak için bir yol bulmalıyız. 
Tek tercihimiz, tercih yaparken yardım almak 
olabilir. Seçeneklerin sersemletici dağınıklığını 
hafifletmek için her tür filtrelemeye başvururuz.

Filtrelediğimiz şeyler ve filtreleme biçimi 
konusunda daha başlangıç evresindeyiz. Güçlü 
bilişim teknolojileri her şeyin internetine 
uyarlanabilir, uyarlanacaktır da. Eğer biz istersek en 
önemsiz ürün ya da hizmet bile kişiselleştirilebilir. 
Gelecek 30 yılda tüm bulutun filtre edilebilir noktaya 
gelmesiyle, kişiselleştirme derecesi yükselecek.

kullanabilir. Bazen buradan bir şey almak kendi 
“bodrumunda” arayıp bulmaktan bile kolay olabilir. 
Buradaki malların kalitesi sahip olabileceklerinize 
eştir. Erişim birçok yönden sahip olmaktan o kadar 
üstündür ki, ekonominin sınırlarına o yön verir.

Paylaşım
Online kamuoyunda inanılmaz bir paylaşım hevesi 
var. Facebook, Flickr, Instagram ve benzeri sitelerde 
gönderilen kişisel fotoğraf sayısı günde 1,8 milyar 
gibi astronomik bir sayıya ulaşmış bulunuyor. Bundan 
başka durum güncellemesi, haritada konum belirleme, 
online gönderilen üstünkörü düşünceler var. Bunlara 
bir de YouTube’un her gün yayınladığı milyarlarca 
videoyu ekleyin. Artık içerik paylaşımı her yerde.

Bireyler büyük bir amaç uğruna çalışmak için 
bir araya geldiklerinde, topluluk düzeyinde ortaya 
çıkan sonuçlar üretilir. Yalnız amatörler Flickr ve 
Tumblr’da milyarlarca fotoğraf paylaşmakla kalmaz, 
aynı zamanda kategoriler ve anahtar sözcüklerle 
etiketlerler. Topluluktaki diğer kişiler resimleri 
kümelere ve panolara ayırırlar. Creative Commons 
lisansının popülerliği sayesinde, bir anlamda senin 
resmin benim resmim olur. Bir komün üyesi nasıl 
komüne ait bir el arabasını kullanırsa, isteyen herkes 
yüklenmiş bir resmi kullanabilir.

Her yıl hayat veren yeni bir 
çığ yaratılıyor. 12 ayda bir 8 
milyon yeni şarkı, 2 milyon 
yeni kitap, 16.000 yeni film, 

30 milyar blog gönderisi, 182 
milyar twit, 400.000 yeni 

ürün üretiyoruz.



15 Nisan-Mayıs-Haziran 2017

Etkileşim
Sanal Gerçekliğin, yani VR’nin günümüzde hızlı 
ilerlemesini körükleyen iki faydası var: Orada olmak 
ve etkileşim. “Orada olma” özelliği VR’yi sattıran 
özelliktir. Sinema teknolojisinin bütün tarihsel 
trendleri, sesten renge, üç boyutluluğa, daha hızlı 
ve pürüzsüz akan karelere kadar hep gerçekçiliği 
artırmaya yönelik olmuştur. Bu trendler şimdi VR’yle 
daha hız kazandı. Her hafta çözünürlük biraz daha 
yükseliyor, görüntü karesinin akış hızı artıyor, renk 
aralığı genişliyor ve ses duyarlılığı keskinleşiyor; 
bunların hepsi birlikte büyük ekrana kıyasla daha 
hızlı iyileşiyor. Yani VR, sinemadan daha büyük bir 
hızla daha “gerçekçi” hale geliyor. 10 yıl içinde 
modern bir sanal gerçeklik gösterisini izlerken, 
gözleriniz gerçek bir dünyaya gerçek bir pencereden 
baktığını sanacak. Pırıl pırıl bir görüntü olacak; 
ne titreme, ne piksel görüntüsü kalacak. Tam bir 
gerçeklik hissi alacaksınız.

Etkileşimimizin derecesi yükseliyor ve 
yükselmeye devam edecek. Yeni etkileşim yolları 
bulmaya daha yeni başladık. Teknolojinin geleceği 

Remiks
Ekonomik ve teknolojik büyüme için geçerli olan şey, 
dijital gelişme için de geçerlidir. Bir üretici remiks 
çağındayız. Yenilikçiler eski basit medya tarzlarını 
sonraki kompleks tarzlarla birleştirerek, sınırsız 
sayıda yeni medya tarzı üretiyorlar. Yeni tarz ne 
kadar çok olursa, onlardan yeni karışımlar yoluyla 
yenilerinin üretilme olasılığı da o kadar yüksek olur. 
Olası bileşim sayısı katlanarak artar ve kültürü ve 
ekonomiyi genişletir.

Yeni medyaların altın çağındayız. Son birkaç 
yılda eski tarzların remiksiyle oluşan yüzlerce medya 
tarzı hayatımıza girdi. Dijital bitlerin ileri derecede 
mantar gibi üreme özelliği formların kolaylıkla 
dönüşüp başkalaşmasına ve melezleşmesine olanak 
sağlıyor. Bitlerin hızlı akışı bir programın başkasına 
benzemesine izin veriyor. Başka bir formu taklit 
etmek dijital medyanın doğuştan gelen bir işlevi. Bu 
çoğulluktan kaçma olanağı yok. Medya tercihlerinin 
sayısı devamlı artacak. Gelecek 30 yıl boyunca, 
bitlerin hızlanan akışkanlığı büyük çaplı remiksleri 
daha da ileri götürerek, medyaya yön verecek.
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tarafından izlenen, ayrıştırılan ve bilişlenen bu geniş 
enformasyon atomları okyanusu yeniden yoğrularak 
yüzlerce yeni form, benzersiz ürün ve inovatif 
hizmete dönüştürülecek. Yeni bir kendimizi izleme 
düzeyi sayesinde mümkün olabilecekler bizi hayrete 
düşürecek.

büyük ölçüde yeni etkileşimlerin keşfinde yatıyor. 
Önümüzdeki 30 yılda yoğun bir şekilde etkileşimli 
olmayan her şey bozuk kabul edilecek.

İzleme
Kendini izleme sağlık alanıyla sınırlı değil. Tüm 
yaşamımızı kapsayacak bir uygulama. Takılabilir 
küçük dijital gözler ve kulaklar bütün günümüzün her 
saniyesini kaydederek -kimleri gördük, ne konuştuk- 
belleğimize yardımcı olur. E-posta ve yazılı mesaj 
trafiğimizi kaydedersek, bir kalıcı zihin günlüğümüz 
oluşur. Dinlediğimiz müziğin, okuduğumuz kitap ve 
yazıların, ziyaret ettiğimiz yerlerin kayıtlarını da 
ekleyebiliriz. Rutin hareket ve buluşmalarımızın, 
ayrıca rutin dışı olaylar ve deneyimlerin kayda değer 
unsurları bite dönüştürülerek, kronolojik akış halinde 
birleştirilebilir.

2020’ye kadar her yıl 54 milyar sensör üretme 
yolundayız. Dünyanın dört bir yanına yayılmış, 
arabalarımıza gömülmüş, vücutlarımıza giydirilmiş 
olan ve evlerimizde ve sokaklarda bizleri gözetleyen 
bu sensörler ağı gelecek 10 yılda 300 zilyon bit 
daha veri üretecek. Bunun karşılığında bu bitlerden 
her biri iki katı meta bit üretecek. Faydalı YZ’ler 

Bin yıl sonra tarihçiler 
geçmişi değerlendirirken, 

üçüncü milenyumun 
başlangıcı olan antik çağımızı 

hayret uyandıran bir an 
olarak görecekler. Bu gezegen 
sakinlerinin bu dönemde ilk 
kez birbirleriyle bağlanarak 
çok büyük bir şey meydana 
getirdiğine tanık olacaklar.
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Başlangıç
Bin yıl sonra tarihçiler geçmişi değerlendirirken, 
üçüncü milenyumun başlangıcı olan antik çağımızı 
hayret uyandıran bir an olarak görecekler. 
Bu gezegen sakinlerinin bu dönemde ilk kez 
birbirleriyle bağlanarak çok büyük bir şey meydana 
getirdiğine tanık olacaklar. Gelecekte insanlar 
bizi kıskanacaklar, “Keşke o anın doğuşuna tanık 
olabilseydik” diye iç geçirecekler. İnsanoğlu 
hareketsiz nesneleri minik zekâ bitleriyle 
canlandırmaya, bir zekâlar makinesi olan buluta 
bağlamaya ve kendi zihinlerinin milyarlarcasını tek 
bir üstün akıl içinde birleştirmeye bu yıllarda başladı. 
Bu buluşma bugüne kadar yeryüzünde gerçekleşmiş 
en büyük, en karmaşık ve en şaşırtıcı olay olarak 
kabul edilecek.

30 yıl sonra çevremizi kuşatacak olan belli 
ürünler, markalar ve şirketler asla kestirilemez. O 
günlerin somut özellikleri, bireysel rastlantı ve talih 
rüzgârlarının nasıl eseceğine bağlı. Ancak bu büyük 
çaplı dinamik sürecin genel doğrultusu açık ve 
şaşmaz. Önümüzdeki 30 yıl boyunca dünya, son 30 
yılda izlediği doğrultuda yol almaya devam edecek: 
Şu anda Başlangıç aşamasındayız.

Sorgulama
Sosyal iletişimin derinliklerine dalmaya daha yeni 
başladık. Hiperlinkler, wifi ve GPS konum belirleme 
servisleri teknolojinin olanak sağladığı gerçek ilişki 
tipleridir ve bu inovasyon kategorileri henüz başlıyor. 
Mümkün olan en büyüleyici iletişim buluşlarının çoğu 
daha icat edilmedi. Ayrıca gerçek anlamda küresel 
ölçekte kurumlar icat edebilmenin daha emekleme 
aşamasındayız. Kendimizi küresel gerçek zamanlı 
bir toplum halinde örmeyi başardığımız zaman, 
eski olanaksızlıklar gerçeğe dönüşmeye gerçekten 
başlayacak. Bir tür özerk küresel bilinç yaratmamız 
zorunlu değil. Zorunlu olan sadece devamlı olarak 
herkesi herkesle -ve her şeyle- bağlantılandırmak 
ve birlikte yeni şeyler yaratmak. Bugün olanaksız 
görünen yüzlerce mucize, insanlar arasında 
paylaşımlı bağlantılılık sayesinde olanaklı olacak.

Yanıt üretme teknolojileri asli bir nitelik kazanırken, 
yanıtlar her yerde ve anında bulunabilir, güvenilir ve 
bedava olacak. Ama soru üretme teknolojileri daha 
fazla değer görecek. Soru üretenler haklı olarak, 
durmak bilmeyen türümüzün keşfe çıkabileceği yeni 
alanlar, yeni sektörler, yeni markalar, yeni olanaklar, 
yeni kıtalar üreten motorlar olarak görülecekler. 
Sorgulamak yanıtlamaktan daha güçlüdür.
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İnsan bedeni parçası tasarımcısı, uzay turu 
rehberi, hafıza depolama uzmanı, freelance 
biyohacker, dijital kültür yorumcusu... Bunlar 

çok da uzak olmayan bir gelecekte icra edildiğini 
duyacağımız, belki de çocuklarımızın uzmanı haline 
dönüşeceği yepyeni mesleklerden birkaçı. Evet, 
kulağa son zamanlarda sık sık yapılan fantastik 
gelecek tahminlerinden biri gibi geliyor olabilir 
ama işin aslı öyle değil. Teknolojinin gelişim hızı ve 
tüm dünyayı dönüştürmekte olan Dördüncü Sanayi 
Devrimi en büyük etkiyi mesleklerimizde yapacak.

Bu yeni dönemde, 20’nci yüzyılın işbölümünde 
ortaya çıkan mesleklerin tanım ve sınırlarının 
tamamen değişmesi şaşırtıcı olmayacak. Zira 
yeni teknolojilerin üretime aktarılması, emek 
piyasasında köklü değişiklikler yaratacak 
şüphesiz. Üretimde yüksek verimli bilgisayar 
donanım ve yazılımlarının, robotların ve yapay 

zekânın kullanılması, makinelerin insanlardan 
daha iyi yapabileceği görevleri de artırıyor. 
Dünya Ekonomik Forumu’nun “Future of Jobs 
-İşlerin Geleceği” raporunda altı çizildiği gibi, 
“Dördüncü Sanayi Devrimi, yapay zekâ, öğrenen 
makineler, robotlar, nanoteknoloji, 3 boyutlu 
yazıcılar, genetik ve biyoteknoloji gibi daha önce 
birbirleriyle bağlantısız görülen alanları aynı 
potada eritiyor. Bu durum sadece iş modellerinde 
değil emek piyasasında büyük değişimlere 
yol açacak. Üstelik bu değişimin beş yıl içinde 
yaşanması büyük olasılık.”

Dünya Ekonomik Forumu’ndan Oliver Cann 
başkanlığındaki ekibin yaptığı İşlerin Geleceği 
araştırması, Türkiye dahil dünyanın 15 büyük 
ekonomisinde dokuz ana sanayi dalında 
faaliyet gösteren firmaların insan kaynakları 
yöneticileriyle yapılan anket sonucunda ortaya 

Yeni dönemde yaratıcı, karar alma ve işbirliği geliştirme yönleri kuvvetli, 
karmaşık vasıflı işgücüne talepte patlama bekleniyor.

Geleceğin meslekleri  
ve çalışanı
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yeni dönemde satış personelinin, tüketicinin 
ihtiyaçlarını iyi çözümleyen üretim süreçlerine 
ve ürün özelliklerine ve daha da önemlisi mobil 
iletişim gibi yeni medya ve satış kanallarına 
hakim olması büyük önem taşıyor. Satış 
personelinin sadece geleneksel bireysel 
tüketiciler ile değil şirketin daha önce hitap 
etmediği kamu ve özel işletmelerle de temas 
kurabilir nitelikte olması gerekecek.

çıktı. Araştırmaya göre 2020’ye kadar 5 milyon 
kişi Dördüncü Sanayi Devrimi dönüşümü 
nedeniyle işini kaybedebilir. Araştırmalar 
belirtilen dönüşümlerin hayata geçirilmesi 
halinde 7.1 milyon kişinin işini kaybetmekle karşı 
karşıya kalacağını gösteriyor. Buna karşılık, 
üretim ve hizmetlerde otomasyon sağlanması 
için özellikle mühendislik, mimarlık, bilgisayar 
ve analitik alanlarında uzman 2.1 milyon kişinin 
istihdam edilebileceği belirlendi.

İşgücü talebi nasıl değişecek? 
Yeni dönem, bazı yetenek ve vasıflara sahip olanlara 
sınırsız fırsatlar sunuyor. Nesnelerin interneti ve 
sensörler çağında oluşacak büyük veri yığınlarını 
analiz edecek ve anlamlı bilgi haline getirecek 
veri uzmanlarını parlak bir geleceğin beklediğini 
öngörebiliriz. Tabii bilişim alanında sadece veri 
analistlerine değil her türlü dijital okur-yazar 
işgücüne talebin patlama yapması mümkün.

Yeni sanayi devrimi firmalara, son derece 
kişiselleştirilmiş ürünü büyük bir yelpazede 
tüketicilere sunma imkânı tanıyor. Bu nedenle 

Hangi uzmanlık alanı ve hizmetlerde istihdam azalacak?
Ofis ve idari birim çalışanları -4 milyon 759 bin 

İmalat ve üretim -1 milyon 609 bin 

İnşaat ve madencilik -497 bin 

Sanat, eğlence, tasarım, spor ve medya -151 bin 

Montaj ve bakım -40 bin

Hangi uzmanlık alanı ve hizmetlerde istihdam artacak?
Mali operasyonlar +492 bin 

Yönetim birimleri +416 bin 

Bilgisayar, matematik ve analitik +405 bin

Mimarlık ve mühendislik +339 bin 

Satış ve satış bağlantılı işler +303 bin

Genel ve mesleki eğitim +66 bin

KAYNAK: Dünya Ekonomik Forumu 

2020’de çalışanlarda aranacak 
en önemli 10 özellik

1- Karmaşık sorun çözebilme 

2- Kriz anlarında inisiyatif alabilme 

3- Yaratıcılık

4- İnsan yönetimi

5- Diğerleriyle eşgüdüm sağlayabilme 

6- Duygusal zekâ

7- Yargılama ve karar verme yeteneği

8- Hizmet odaklılık

9- Müzakere yeteneği

10- Bilişsel esneklik
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tasarımcıları şirketlerine kazandırmak için 
harekete geçti bile.

Yeni dönemin insanı  
için eğitim şart
Elbette bu yeni döneme uygun insan kaynaklarını 
bulabilecek veya mevcut kadroların yeni döneme 
uyumunu saylayacak, onlara yeni vasıflar 
kazandıracak mekanizmaları oluşturacak insan 
kaynakları yöneticilerine de ihtiyaç had safhada 
olacak. Zira yeni dönemin işgücü ihtiyacının 
karşılanması şirketlerin tek başına altından 
kalkabileceği bir sorun değil. Dünya Ekonomik 
Forumu Başkanı Klaus Schwab bu sorunun ancak 
devletlerin devreye girmesiyle aşılabileceğini 
savunuyor. Dördüncü Sanayi Devrimi ve sonuçları 
konusunda çalışmalar yürüten Schwab, “Devletler 
yeni dönemde ihtiyaç duyulan vasıflara sahip 
işgücünü yetiştirmek durumda. Aksi halde yeni sanayi 
devriminin yaratacağı eşitsizlik, işsizlik ve ekonomik 
sorunlarla boğuşmak zorunda kalırlar” diyor.

Dijital yöneticiler gerekiyor
Yeni dönemde şirketlerin tepe yöneticilerinde 
beklenen vasıflar da değişiyor. Şirketlerini yeni 
döneme geçişte yaşanacak tehlikeli çalkantılardan 
koruyacak, değişime inanan ve çalışanlarını da 
değişime inandıracak liderler revaçta olacak. İşlerin 
Geleceği raporunda bu tür yöneticilere özellikle 
medya, eğlence ve enformatik sektöründe ihtiyaç 
olduğu belirtiliyor.

Monoton işler  
gidecek, yaratıcılık  
başat olacak 
Yeni dönemde üretim makinelerin kontrolünde 
olabilir ama ürünlerin tasarımı için yaratıcı 
insanlara ihtiyaç duyulacak. Akıllı fabrikalar 
ve bunların topladığı büyük veri inovasyonun 
kapılarını sonuna kadar aralıyor. Ancak bir 
yeniliğin inovasyon olabilmesi için ticari ürün 
haline getirilmesi gerekiyor. Bu yüzden insan 
kaynakları yöneticileri ticari zekâsı yüksek 

Üretimde yüksek verimli 
bilgisayar donanım ve 

yazılımlarının, robotların ve 
yapay zekânın kullanılması, 

makinelerin insanlardan daha 
iyi yapabileceği görevleri de 

artırıyor.
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Pek çok ülke 2003 yılından bu yana 
öğrencilerin akademik performansının 
gerilemesine tanık oluyor. Uzmanlar 

bunda günün ve geleceğin ihtiyaçlarına uygun 
müfredat eksikliği kadar bugünün öğrencilerinin 
doğru değerlendirilememesinin rol oynadığı 
görüşünde. Günümüzde çocuklar adeta doğuştan 
dijital. Teknolojik devrimin başlamasıyla birlikte 
öğrenciler insanlardan çok ekranlarla yüz yüze 
gelmeye başladı. Öte yandan gelişmiş ülkelerdeki 
öğretmenlerin çoğunluğu yaşlı; gelişmekte olan 
ülkelerde ise kalifiye öğretmenlerin sayısı yetersiz. 
Bu da öğrencilerin dijital çağa uygun yöntemler 
kullanılarak eğitilmesini zorlaştırıyor.

Bu koşullarda üniversiteler uzun zamandır 
uyguladıkları uzaktan eğitimi online derslerle 

geliştirerek çok önemli bir atılım yaptı. Bir online 
ders gerçek zamanlı ya da önceden hazırlanmış 
videolardan, ders notlarından, e-ders kitaplarından 
ve interaktif tartışma gruplarından oluşuyor. Ev 
ödevi veriliyor, sınav yapılıyor ve seçilmiş branşın 
özelliğine göre değişiklik gösteren işbirliğine 
dayalı takım projeleri hayata geçiriliyor. Dersleri 
tamamlayanlara da kabul gören sertifikalar veriliyor.

Uzmanlar, kendi kendine öğrenme konusunda 
motivasyon sahibi üniversite öğrencileri için uygun 
olan bu sistemi bire bir ilginin gerekli olduğu ve 
her öğrencinin internete erişemediği ilk ve orta 
öğretim açısından yetersiz buluyor. Son 20 yıl içinde 
gerçekleştirilen araştırmalar aktif öğrenmenin bu 
öğrenciler açısından çok yararlı olduğunu ortaya 
koydu. Örneğin, öğrenciler ders kitaplarından bir 

Dijital çağda  

eğitim  
Dördüncü Sanayi Devrimi koşullarında 
çocuklara karşılarına çıkacak her türlü 
problemin üstesinden gelebilmelerini 
sağlayacak bir eğitim sistemi gerekiyor. 
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MOOC Devrimi
(Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler)
MOOC İngilizce Massive (kitlesel), Open (açık), 
Online (çevrimiçi) ve Course (ders) kelimelerinin 
baş harflerinden oluşan bir yaşam boyu öğrenme 
modelidir. Dersi aynı anda alanların sayısı 
alışılagelmişin çok üzerindedir, öğrenime erişimdeki 
engeller ortadan kalkmıştır, bilgisayar ağlarına 
dayalı öğrenme yaklaşımı uygulanmaktadır ve 
öğrenme içerikleri belirli bir pedagojik yaklaşımla 
verilmektedir.

MOOC’ların ortaya çıkmasıyla eğitim sektöründeki 
verimlilik kat kat artmış, sektörde çalışan sayısı 
azalmış, sunulan eğitim, ürün ve hizmetlerin çeşitliliği 
ve erişilebilirliği görülmedik düzeylere varmıştır. 
Kursların içeriği genellikle ücretsizdir; sertifika ya da 
derecelendirme için bir prim alınır; kimi durumlarda 
bu konuda maddi destek verilir.

Dünya çapında popüler birkaç 
MOOC
Coursera
Stanford Üniversitesi Bilgisayar 
Bilimleri profesörü Andrew NG 
ve Daphne Koller tarafından 
kurulmuş, ücretsiz çevrimiçi 
eğitim veren bir sosyal 
girişimdir. Mühendislik, beşeri 
bilimler, tıp, biyoloji, sosyal bilimler, matematik, 
fizik, işletme, hukuk ve daha birçok alanda hizmet 
verir.

edX
Massachusetts Teknoloji 
Enstitüsü ve Harvard 
Üniversitesi tarafından 
2012’de oluşturuldu. İnternet 
sitesinde 70 kürsü, şirket ve kâr amacı gütmeyen 
kuruluş ders vermektedir. Mart 2016’da yedi milyon 
öğrenci, 700’ün üzerinde ders almaktaydı. 1 Haziran 
2013’te tüm platformunu açık kaynak haline getirdi. 

bölümü okuyor, ders devam ederken gruplara 
ayrılarak soruları cevaplıyor ya da konuyla ilgili bir 
aktivite gerçekleştiriyorlar. Buradaki en önemli fark, 
konunun öğretmen tarafından anlatılması yerine 
öğrencilerin konuyla aktif olarak haşır neşir olması. 
Burada da dersin bir bölümünde dijital olanaklardan 
yararlanılıyor, ama bir bölümü mutlaka bire bir 
ilişkiler aracılığıyla işleniyor.

Yeni teknolojilerin öğrenme ve bilgilenmeye 
önemli katkıda bulunduğu inkâr edilemez. Ne var ki, 
kimi uzmanlar internette bir siteden bir başkasına 
sıçrama ve oldukça kısa metinlerle çalışmanın 
tutarlı ve derin düşünme yeteneğinden yoksun ve 
bilgiyi “kes yapıştır”a indirgeyen “çekirge zihinler” 
oluşturduğunu düşünüyor. Bu nedenle yeni teknolojik 
araçların kullanımı konusunda anne babaların 
ve öğretmenlerin yol göstermesi de büyük önem 
taşıyor. Kimi uzmanlar ise, çoklu medya kullanımının 
beyni dikkat melekesini geliştirecek şekilde eğittiğini 
öne sürüyor. Bu alandaki araştırmalar devam ediyor.

Ana bilişsel süreçlerin robotlar tarafından 
gerçekleştirileceği yakın gelecekte bilişsel olmayan 
beceriler önem kazanacak. Her ne kadar şu anda 
mesleklerin birçoğu Dijital Devrim tarafından yok 
edilmemişse de, pek çoğu risk altında bulunuyor. Bu 
nedenle çocuklarımızı bugün var olmayan mesleklere 
ve çalışma yöntemlerine adapte olabilecek şekilde 
yetiştirmemiz gerekiyor. Dördüncü Sanayi Devrimi 
koşullarında çocuklara karşılarına çıkacak her türlü 
problemin üstesinden gelebilmelerini sağlayacak bir 
eğitim sistemi gerekiyor. 

Ana bilişsel süreçlerin 
robotlar tarafından 

gerçekleştirileceği yakın 
gelecekte bilişsel olmayan 
beceriler önem kazanacak.



23 Nisan-Mayıs-Haziran 2017

Udemy
2010’da kurulduğu günden 
bu yana dil öğrenmekten 
yemek pişirmeye, 
felsefeden astrofiziğe, 
kişisel gelişimden şirketler 
için doğru kaynakları bulmaya kadar 2000’den 
fazla kursun verildiği online eğitim platformu. 
Bunlar dışında kendi eğitim programınızı 
oluşturabilir, video, sunum, makale ve bloglarınızı 
Udemy’e yükleyip sanal dünyadan öğrencilerinize 
ulaştırabilirsiniz.  

Khan Academy
2006 yılında eğitimci Salman 
Khan tarafından “Herkes 
için her yerde birinci sınıf 
bedava eğitim” sloganıyla 
kurulan kâr amacı gütmeyen 
eğitim odaklı bir kuruluştur. 
Youtube videosu biçiminde 
mini dersler ve bu derslere eşlik eden interaktif 
alıştırmalar ve testler hazırlar. Organizasyonun 
ürettiği tüm materyal dünya çapında herkese 
bedelsiz olarak açıktır. Başlangıçta genellikle 
matematik dersleri veriyordu; artık tıp, tarih, 
finans, fizik, kimya, biyoloji, astronomi, bilgisayar 
bilimleri ve müzik gibi pek çok alanda ders veriyor. 
Gönüllülerin desteği sayesinde Türkçe dersler de 
mevcut.

Kendi kendine öğrenme
Kendi kendine öğrenme (self-learning, 
otodidaktizm) eğitmen ya da kurum desteği 
olmadan öğrenmektir. Kendi kendine öğrenen kişi, 
öğrenmek istediği konuyu, kaynakları ve çalışma 
zamanı aralıklarını kendisi belirler. Kendi kendine 
öğrenme konuyla ilgili örgün eğitim gerektirmez. 
Ya da örgün eğitim konusunun tamamlayıcısı ya 
da alternatifi olabilir.

Kendi kendine öğrenmenin başarılı olabilmesi 
disiplinli çalışmayı gerektirir. Alıştırma 
yapmak, bir sonraki konuya hazırlanmak, tekrar 
etmek, deneyli/bilgili kişilerin görüşlerine 
başvurmak ve pratik yapmak öğrenme sürecinin 
vazgeçilmezleridir. Leonardo da Vinci, Thomas 
Edison, Jimi Hendrix, Steven Spielberg, Quentin 
Tarantino ünlü otodidaktiklerdendir.
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Akıllı Telefonlar
Şimdi hepimizin yakından tanıdığı akıllı telefonlar 
bundan dokuz yıl önce hayatımıza girmeye başladı. 
Akıllı telefonlarımız şu imkânları bir araya getiriyor: Bir 
uzay gemisini yönlendirecek kadar çok bilgiişlem gücü, 
internet bağlantısı, hareket ve lokasyon gibi sağlık 
bakımından önemli verileri izlemek için bir dizi sensör 
ve bir de dokunmalı ekrandan oluşan bir arayüz. 

Çoğumuz için akıllı telefonlar yeni sayılmayacak 
olsa da sağlık ve sağlık hizmetleri açısından 
potansiyelerinden henüz çok uzaktalar.

Örneğin sağlık aplikasyonları. Cihazınıza 
indirebileceğiniz binlerce uygulama olmakla 
birlikte bunların çoğu henüz çok sınırlı bir 
işlev görüyor. Sağlık bakımından en çok 
kullanılanlardan biri olan Ginger.io. adlı 
depresyon programında insanlar kendi ruh 
hallerini izleyebiliyor. Telefonlarındaki sensörlerin 
hareketleriyle toplanan verileri, cihaz uyarı 
verdiğinde doktorlarıyla paylaşabiliyorlar.  
Tip 1 diyabet hastaları için geliştirilen bir başka 
aplikasyon, hastanın kan şekerini düzenli izliyor 
ve gerektiğinde insülin tedarik sistemini uyarıyor.

Akıllı telefonlar son derece etkin veri toplama 
cihazları ve insanların hayatlarıyla ilgili çok 
sayıda ayrıntıyı kaydedebiliyorlar. İnsanlar bu 
sayede akıllı telefonlarının yardımıyla kendi 
sağlık durumlarını düzenli olarak izleyebilecekleri 
gibi araştırmacıların, sağlık problemleri ve 
bunların nedenleriyle ilgili büyük miktarlarda 
veri toplamasına da yardımcı olabilirler. Örneğin 
Apple, “Research Kit” adlı yazılım platformunu 
araştırmacıların hizmetine sunarak hastaların 
iPhone’larıyla geniş çaplı araştırmaları 
desteklemesini mümkün kılıyor.

Son yıllarda yaşam tarzımıza önemli değişiklikler getiren birçok yeni 
teknolojiyle tanıştık. Önümüzdeki 10 yılda sağlıkta da benzer değişimler 

getirecek teknolojiler hayatımıza girecek.

Sağlık 
hizmetlerini 
değiştirecek
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Akıllı İlaç Verme 
Mekanizmaları
Araştırmalar kendilerine uzun vadeli kullanım için 
ilaç yazılan hastaların yarıya yakınının ilaçlarını 
tavsiye edildiği gibi kullanmadığını gösteriyor. Bu 
sorunu aşmak için yeni teknolojiler geliştiriliyor. 
Örneğin bir firma ilaç haplarının içine yerleştirilen 
yutulabilir bir sensör teknolojisi geliştirdi. Hap 
midede eridiğinde sensör aktive oluyor ve 
üzerindeki giyilebilir bir alıcıyı kullanarak akıllı 
telefon aplikasyonuna veri aktarmaya başlıyor. 
Böylece hastanın ilaç kullanımının ne kadar düzenli 
olduğu izlenebiliyor. Ayrıca demans ve Parkinson 
hastalarına ilaçlarını zamanında almalarını 
hatırlatacak uygulamalar üzerinde çalışılıyor. 

MIT’den bir grup mühendis ve araştırmacının 
kurduğu bir firma vücuda implante edilebilir bir 
cihaz üzerinde çalışıyor. Bu cihazdaki yüzlerce küçük, 
sıvı geçirmez hazne ancak vücuda yerleştirilmiş 
bir çip tarafından kontrol edilen küçük bir elektrik 
akımı uygulandığında açılıyor. Böylece hastanın 
ihtiyaç duyduğu ilaç miktarı otomatik olarak vücuda 

Taşınabilir Teşhis
Taşınabilir röntgen cihazları, kan tahlil kitleri ve 
teşhis için gerekli diğer teknolojilerin ucuzlamasıyla 
hastalara evlerinde teşhis koyma olanakları artıyor. 
Akıllı telefonlara yerleştirilen bir uygulamayla 
test sonuçlarının doktorunuzla güvenli bir şekilde 
paylaşılması ve analizi de mümkün hale geliyor.

Öte yandan insanların belli engellerini aşmak ya 
da durumlarını kolaylaştırmak için zaten kullanmakta 
olduğu aletler, aynı zamanda sağlık enformasyonu 
toplamak için de kullanılabilir hale getirilebiliyor. 
Verily firması (Google’ın yaşam bilimleri dalı) 
Parkinson hastalarının kullanabileceği bir titreme 
kaşığı geliştirdi. Kaşığa yerleştirilen sensörlerin 
sağladığı verilerin analiziyle hastanın elinin titreyiş 
özellikleri ve ciddiyet durumunun zaman içindeki 
değişimi saptanabiliyor. Benzer şekilde yeni 
geliştirilen akıllı inhalasyon (solunan havayla ilaç 
verilmesi) aletleri her kullanılışta lokasyonu ve 
çevredeki hava kalitesini saptayarak astım krizlerini 
kışkırtan faktörlerin analizine katkıda bulunuyor.
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Genom dizilimi
Genom dizilimindeki ilerlemeler hastalıkların değişik 
bireyleri nasıl etkilediğinin daha iyi anlaşılmasını 
sağlıyor. Kişinin hastalığının genetik profilinin 
bilinmesi ona verilecek ilaç ve tedavilerin etkinliğini 
doğrudan etkileyecektir. İnsanın genom dizilimi 
tamamlanalı 13 yıl oldu. Bu görece kısa süre içinde 
bir kişinin genom diziliminin marjinal maliyeti 1000 
dolar dolaylarına indi. Bu rakamın önümüzdeki 
yıllarda daha da düşmesi bekleniyor. Aynı zamanda 
kullanılan aletlerin taşınabilir küçük boyutlara 
ineceği görülüyor. 

Makine öğrenmesi
Bilgisayarların veri yığınları içindeki kalıpları 
algılama yeteneğinin gelişmesi makine öğrenmesine 
büyük bir ivme kazandırıyor. Bu sayede bilgisayarlar 
özel olarak programlanmaya ihtiyaç duymadan 
aldıkları geribildirimlere göre öğrenmeye başlıyorlar. 
Yeni verilerle karşılaştıklarında buna göre değişmeyi 
öğreniyorlar. 

Enlitic firmasının radyologlar için geliştirdiği 
yeni bir cihaz önceki bulguları ve veritabanındaki 
mevcut görüntülerle ilgili diğer verileri kullanarak 
görüntülerdeki kalıpları algılamaya ve son derece 
muhtemel olmayan tercihleri elemeye yardımcı 
oluyor. IBM’in Watson adlı meşhur bilgisayarı 

karışıyor. Tek bir çipin 10 yıl işlev görebileceği 
belirtiliyor.

Dijital tedavi
Klinik uygulamaları ve tedaviyi dijital olarak 
birleştiren akıllı telefonlar ya da dizüstü 
bilgisayarlarla sunulan dijital tedaviler sağlık 
tavsiyelerini ve sosyal müdahaleleri mümkün kılıyor. 
Bunların çoğu insanlara benzer durumdaki hastalarla 
bağlanma ve deneyimlerini paylaşma ya da 
doktorlarına uzaktan erişim imkânı veriyor. Önerilen 
tedavilerin hastaya özel olarak düzenlenmesi de 
mümkün oluyor.

Örneğin yeni geliştirilen bir otomatik dijital 
tedavi (sleepio) uyku yitimi tedavisi kapsamında 
internet üzerinden sunulan altı haftalık bir program 
içeriyor. Böylece anksiyete ve depresyon düzeylerini 
azaltmayı amaçlıyor. Süreç içinde hastanın sağladığı 
verilere göre tedavinin kişiselleştirilmesi de mümkün 
oluyor. Programda anime bir avatar kullanılması 
tedaviyi daha da cazip hale getiriyor. Tasarım ve 
kişiselleştirme dijital tedavilerin başarılı sonuçlar 
getirmesinde kilit önem taşıyan iki unsur olarak 
görülüyor.
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Ayrıca insanlara yapılan sağlık müdahalelerinin 
kesin bir kaydının oluşması ve böylece müdahale 
sonuçlarının tam değerlendirilebilmesi mümkün 
olacaktır. Bu sayede sağlık hizmetleri sunucularına 
hastalarda elde ettikleri gerçek sonuçlara göre 
ödeme yapılabilmesi de imkân dahiline girecektir.

Bağlantılı topluluk
Sağlıkla ilgili sosyal internet grupları hızla 
yaygınlaşıyor. İnsanlar dünya çapında ortak 
sağlık sorun ve ilgileri temelinde bir araya gelip 
bilgi ve deneyim paylaşabiliyorlar. MedHelp, 
PatientsLikeMe ve HealthUnlocked gibi özel ağların 
yanı sıra Facebook ve Twitter gibi platformlar 
da sağlık ve sağlık bakımı enformasyonunun ve 
en iyi uygulamaların geniş olarak paylaşıldığı ve 
tartışıldığı sanal mekânlar haline geldi. 

Bunların yanı sıra tıbbi araştırmalara yardımcı 
olan online topluluklar da var. Kendi durumlarıyla 
ilgili “veri bağışı” yaparak insanlar araştırmacılara 
malzeme sağlıyor. PatientsLikeMe sitesi şimdiye 
kadar 70 bilimsel araştırmaya katkıda bulundu.

klinik kılavuzları, bilimsel literatür ve tedavi 
protokollerinden oluşan muazzam veri yığınlarını 
inceleyerek kanser tedavisini iyileştirmede 
ustalaşmaya devam ediyor. 

Blockchain
2008 yılında uygulamaya giren blockchain 
teknolojilerinin en bilineni dijital para bitcoin. 
Blockchain’ler şifrelemeyle güvenlik altına alınmış 
ademi merkezi veritabanlarıdır, verinin nasıl 
üretildiğinin ve zaman içinde nasıl değiştiğinin 
kaydını tutarlar. Merkezi bir otorite olmadan 
güvenilir kabul edilebilmeleri en önemli özellikleridir.

Bu teknoloji insanların sağlık verilerinin 
kaydının tutulmasının güvenlik altına alınmasını 
sağlayacaktır. Verilere erişim sadece hastanın ve 
doktorunun elinde olacaktır. Uzmanların görüşüne 
göre bu tek bir kuruluşun ya da birkaç tedarikçinin 
kontrol ettiği veritabanı sistemlerine kıyasla çok 
daha güvenilir olacaktır.
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Şubat ayında Münih’te yapılan 
Avrupa Giyilebilir Teknolojiler 
Konferansı’nda düzenlenen 
ödül töreninde açıklanan altı 
kategorideki kupa galiplerini 
sizin için mercek altına aldık. 
Şampiyonlar adeta giyilebilir 
teknolojilerin gelecekte sınır 
tanımayacağının göstergesi. 

2017’nin 
ödüllü 

giyilebilir 
teknolojileri
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PomocUp
Spor ve Fitness 
İsviçreli Gait Up’ın ürünü olan PomocUp kayakçılar 
için geliştirilen ilk akıllı cihaz. Bir mıknatısla kayağa 
sabitlenen cihaz, kayak tur verilerini (süre, rakım, hız, 
kayış, kavrayış ve bacak simetrisi) ölçüyor. Bu veriler 
gerçek zamanlı olarak sizin akıllı telefonunuza aktarılıyor. 
Tur sonrası performansınız Skilog web arayüzü üzerinden 
daha ayrıntılı olarak analiz edilebiliyor.

EJOY_emotion jewellery
Akıllı Mücevherler 
İtalyan Ejoy’un ürünü EJOY_emotion jewellery on you, 
modayı takip eden kadınlar için giyilebilir bir cihaz. Çok 
güzel tasarlanmış ve İtalya’da Murano camı ile Carrara 
mermeri kullanılarak yapılmış teknolojik bileziklerden 
oluşuyor. Bilezikler akıllı telefonunuzu ya da akıllı kol 
saatinizi mücevherle bağlantıya geçirerek size bilgi 
notları iletiyor.

Carin
Sağlık ve Wellness 

Hollandalı Life Sense Group’un ürünü olan Carin 
kadınlara günlük mesane kontrol meselelerinde yardımcı 

olmak üzere geliştirilmiş. Yüksek teknolojili, emici ve 
estetik bir iç çamaşırı şeklinde olan ürün kadınlara gün 

boyu idrar kaybını izleme imkânı veriyor. Carin kadınlara 
stil ve konfordan fedakârlık yapmadan sağlıklarını ve 

vücutlarını kontrol etmede yardımcı oluyor.

Light Flex Teknolojisi 
Emniyet ve Güvenlik 

İsveçli Light Flex’in ürünü olan Light, basılı aktif ışık 
teknolojisini kullanarak güvenliği tarz ile birleştiriyor. 

Light, görünürlüğü iyileştiriyor; konfor, tasarım ve 
estetikten ödün vermeden güvenliği artırıyor. Light 
Flex teknolojisi son derece hafif, ince, uzun ömürlü 

ve yıkanabilir bir cihaz. Yazılım ya da donanımla 
bütünleştirilebiliyor ve istenen biçim ve kalıpta 

basılabiliyor.
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Bilgi işlemin geleceği mi?  
Microsoft HoloLens bu hissi veriyor 

Microsoft’un HoloLens’i benzersiz bir 
artırılmış gerçeklik (AG) deneyimi yaşatıyor. 
Özünde bir hologram izleyicisi olan yüksek 
kaliteli bu aplikasyonun potansiyeli sınırsız 
gibi görünüyor. Kullanıcıları bu yeni 
holografik teknolojinin bilgi işlemin geleceği 
olduğu hissi kaplıyor, sanki yüzlerinin 
üzerinde bir PC varmış gibi hissediyorlar.

Ortalama dizüstü bilgisayardan daha çok 
bilgi işlem gücüne sahip olan HoloLens’in 
karma (sanal + artırılmış) gerçekliğinde gerçek 
ve sanal dünyalarınızın insanları, mekânları 
ve nesneleri birbiriyle harmanlanarak size 
bir tuval sunuyor. Böylece dijital içeriğinizi 
görselleştirme ve onunla gerçek dünyanızın 
bir parçası gibi çalışmanız mümkün oluyor. 

Hologramlar size ve çevreye tepki verebiliyor

Microsoft’un şimdilik 3000 dolar fiyatla 
piyasaya çıkardığı HoloLens esas olarak iki 
halkadan oluşuyor. Daha kalın olan plastikten 
yapılma dış halka asıl parçaları barındırıyor, 
yastık benzeri ayarlanabilir iç halka ise 
başınızı sarıyor. Yastık sayesinde başınızda 
15 inçlik bir ekran taşıdığınızı unutabiliyor 
ve doğrudan önünüzdeki AG görüntüsüne 
odaklanabiliyorsunuz. 

HoloLens’te izlediğiniz hologramlara 
kontroller (bakış, jest ve ses), uzamsal ses 
ve haritalama gibi işlevler ekleyebiliyor ve 
hologramları tutup odanın içinde dolaştırıp 

istediğiniz yere yerleştirebiliyorsunuz. 
Bakışınızla hologramları seçip hareket 
ettirebiliyorsunuz.

Holografik biçimler gerçek nesneler gibi 
görülüyor ve arkalarını bile görebiliyorsunuz. 
Ancak daha da önemlisi cihaz size 
hologramları kontrol etme imkânı veriyor. 
Basit jestlerle app’leri açmak, seçmek ve 
hologramları tutup bırakmak mümkün oluyor. 
Sesinizle app’lere kumanda edebiliyorsunuz. 
HoloLens, kullanıcılarına iletişim, işbirliği, 
araştırma ve yaratıcılıkta benzersiz olanaklar 
sunuyor.

Grafen sensörlü Smart clothes 
Akıllı Giysiler
Amerikan Bonbouton tarafından geliştirilen bu ürün 
giyilebilir cihazların içine yerleştirilen gelişkin bir sensör 
teknolojisi barındırıyor ve sağlık bakımının akıllı ve 
kolay bir şekilde iyileştirilmesine katkıda bulunuyor. 
Grafen sensörler cildin fizyolojik sinyallerini izleyerek 
yaralanmaları öngörebiliyor, enfeksiyonları saptayabiliyor 
ve kas faaliyetlerini gözleyebiliyor.
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UnlimitedHand 
Oyun ve Lifestyle 

Japon H2L’in ürünü olan UnlimitedHand sanal dokunma 
hissi veren ilk oyun kontrol cihazı. UnlimitedHand bir girdi 

teknolojisi ile bir çıktı teknolojisinden oluşuyor. Girdi için 
kolun konumunu saptamak üzere 3D hareket sensörleri, 

parmak hareketlerini saptamak üzere de bir dizi kas hareket 
sensörü var. Çıktı için bir titreşim motoru ve dokunma 

geribildirimi sağlayan 8 kanallı elektrikli kas stimülasyonuna 
(EMS) sahip. EMS stimülasyonlarıyla parmak ve bilekler 
otomatik olarak hareket ettiriliyor ve böylece dokunma 

hissinin parçası olarak kinestetik his oluşuyor.
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Engelliler için 
kullanışlı teknolojiler

Yeni teknolojik buluşlar engellileri giderek 
başkalarının yardımına muhtaç olmaktan 

çıkarıyor. İşte çarpıcı birkaç örnek…
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iBot: Merdiven Çıkan  
Tekerlekli Sandalye

Henüz piyasaya verilmemiş olsa da kısa süre sonra 
yaygın olarak kullanıma girecek iBot, tekerlekli 
sandalyeliler için muazzam bir devrim anlamını 
taşıyor. iBot kullanıcılarını sıradan tekerlekli 
sandalyeyle kendi başlarına merdiven çıkmanın yol 
açtığı tehlikelerden koruyor, denge teknolojisini 
kullanarak kimseye muhtaç olmadan merdiven 
çıkmayı sağlıyor. 

DEKA Robot Kol 
Yaklaşık 450 gram ağırlığında olan bu protez kolun 
yardımıyla bir üzüm tanesi bile soyulabiliyor. DEKA 
Robot Kol takanın yapmak istediği işlemlere göre 

ayarlanabiliyor, eklenebilen modüler parçalar da 
kullanım alanına göre seçilebiliyor. Sensörlü geri 

bildirim sistemi sayesinde kullanıcı hangi işlemde ne 
kadar kuvvet kullanması gerektiğini öğreniyor. 

Talkitt İletişim İleticisi 
Talkitt konuşma ve dil sorunları olanların 

başkalarıyla iletişim kurmasını sağlayan bir araç. 
Anlaşılması zor telaffuzları anlaşılır dile çeviriyor, 

konuşma zorluğuna karşın söylenenin anlaşılmasını 
sağlıyor. 

Talkitt her dilde kullanılabilen bir araç. İlk 
önce kullanıcının konuşma kalıplarını öğreniyor, 

buna uygun kendine bir sözlük oluşturuyor. Sonra 
anlaşılması olanaksız sözcükleri anlayabileceğimiz 

lisana dönüştürüyor.
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Liftware
Liftware ucuna çatal ya da kaşık gibi yemek yeme 
aracı takılabilen ve kendi kendine sabitleme yapan 
bir sap. Parkinson hastaları ya da hareket engelliler 
için tasarlanmış. Sallantının yüzde 70’ini dengeliyor 
ve yemeğin ağza varmadan dökülmesini önlüyor.
Liftware takımı sallantıyı azaltan sap, bir şarj, bir 
çatal, bir kaşık ve bir çorba kaşığından oluşuyor. 
Bir kere şarj edildikten sonra pek çok öğünde 
kullanılabiliyor. Temizlemesi de kolay; sap siliniyor, 
çatal ve kaşıklar ise yıkanabiliyor. 

Transcence
İşitme engelliler işaret dilini kullanarak ya da dudak 

okuyarak bire bir iletişim kurabilirler. Ama grup 
sohbetlerine katılmaları zordur. Transcence işitme 
engellilerin de grup sohbetine katılmasını sağlıyor.

Sohbete katılanların akıllı telefonlarının 
mikrofonlarını kullanan bu uygulama sözcükleri 
anında yazıya dönüştürüyor. Herkesin farklı bir 

renkte konuşma balonu olduğu için işitme engelli 
kimin ne söylediğini biliyor. Buna göre kendisi de 

sohbete katılabiliyor. 

DynaVox EyeMax Sistemi 
Bu araç felçlilerin, spastik palsi geçirenlerin 

gözlerini kullanarak sohbete katılmalarını sağlıyor. 
Çok gelişmiş bir göz tarama sistemi yardımıyla 

kullanıcılar gözleriyle ekran klavyesinde bulunan 
sözcük ya da cümleleri seçiyor; aracın metni 

konuşmaya dönüştürme sistemi bunları konuşmaya 
çeviriyor. 

Ekran klavyesi dışında verilen bir lisan yazılımı 
yüzlerce cümle ve kelime içeriyor; bunları listeler ya 
da resimlerden seçmek mümkün. Bu sayede okuma 

yazma bilmeyen çocuklar ve zihinsel özürlüler de 
aleti kullanabiliyor.
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AXS Haritası
AXS Haritası tekerlekli sandalyelilerin birlikte 
hazırladıkları bir kitle kaynak haritası. Bu 
haritada yollardaki rampalar, tekerlekli sandalye 
ile girilebilecek tuvaletler, restoranlar, alışveriş 
merkezleri ve oteller gösteriliyor. Her bir birimin 
yanına konmuş olan yıldızlar sayesinde bu binaların 
ne ölçüde rahat kullanılabildiği anlaşılıyor.

Kapten PLUS Kişisel Navigasyon Cihazı
Görme engellilere yalnız başlarına sokağa çıktıklarında destek 
olan akıllı cihaz. Bu küçük ve taşıması kolay alet yolda yürüyen 

kullanıcıyla konuşuyor, yönü ve bulunduğu bölgeyi söylüyor. 
Kullanıcı yola çıkmadan gitmek istediği yeri programlayabiliyor. 

Depoladığı enformasyon sayesinde görme engelliler için güvenilir 
bir yol arkadaşı işlevini görüyor. 

Susam Telefonu 
Hareket engelliler için yapılmış dokunmatik 
olmayan bir cep telefonu. Önde bulunan bir kamera 
algıladığı küçük baş hareketleriyle çalışıyor. Hiçbir 
yerine dokunmadan akıllı bir telefonun yaptığı 
bütün işlemleri yapabiliyor. Baş hareketleri parmak 
hareketi gibi algılanıyor
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Google Translate gittikçe daha zeki olmaya 
başlıyor. Şu anda 103 dili kapsayan 
ve günde 140 milyar kelimeyi çeviren 

bir sistemden bahsediyoruz. Geleneksel çeviri 
sistemleri, cümleleri kelime ve deyişlere bölerek her 
birini ayrı ayrı çeviriyordu. Bu da genellikle doğal 
akışa uymayan, saçma, komik cümlelerin ortaya 
çıkmasına neden oluyordu. Artık böyle cümlelere 
daha az rastlayacağız.

“Bilgisayarlar kendi gizli dillerini yarattı ve 
muhtemelen bizim hakkımızda konuşuyorlar.” Bunu 
söylemek için biraz erken olabilir ama Google’ın 
yapay zekâ araştırmacılarından yakında böyle bir 
açıklama bekleyebiliriz.

2016’nın Eylül ayında Google, Nöral Makine 
Çevirisi sistemini devreye soktu. Diller arasında 

daha iyi, daha doğal çeviriler yapmak için derin 
öğrenme yöntemini kullanıyor. Öncelik verilen diller 
arasında Türkçe de var. 

Bu başarının üzerine, Google programcıları bir 
şeyi merak etmeye başladılar. Çeviri sistemine 
İngilizce-Türkçe/Türkçe-İngilizce ile İngilizce-
Japonca/Japonca-İngilizce çeviri yapmayı öğretirsek, 
sistem aradan İngilizceyi kaldırıp Türkçe-Japonca/
Japonca-Türkçe çeviri yapabilir mi?

Google Translate ekibinin açıklamalarına 
bakarsak, evet yapabiliyor. Birbiriyle 
bağlantılandırılmayan iki dil arasında “makûl” 
çeviriler ortaya çıkıyor. Arada İngilizce yok.

Bu durum, ikinci bir soruyu akla getiriyor: 
Bilgisayar, resmen birbiriyle bağlantılandırılmamış 
kavramlar ile kelimeler arasında bağlantı 

2016’nın Eylül ayında Google, Nöral Makine Çevirisi sistemini devreye 
soktu. Gelişen yapay zekâ sayesinde çeviriler artık daha doğal. Üstelik 

gelişme bununla sınırlı değil…

Makineler 
arkamızdan 
konuşuyor mu?

Makineler 
arkamızdan 
konuşuyor mu?
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kurabiliyorsa… Bilgisayarın bu kelimelerin anlamı 
üzerinde ortak bir anlayışa, daha derin bir kavrayışa 
ulaştığı düşünülebilir mi?

Diğer bir deyişle, bilgisayar diller arasında çeviri 
yapmak için kullandığı kavramlar üzerinden kendi 
dilini geliştirmiş olabilir mi? Nöral ağın hafızasındaki 
çeşitli cümlelere dayanarak buna da “evet” 
diyebiliyoruz.

Bu “dil” çeviriye konu olan üç dilde, cümleler ve 
kelimeler arasındaki benzerliği yakalamak için daha 
derin bir alanda çalışıyor. Google çalışanları bu 
karmaşık nöral ağları tanımlamakta zorlanıyor.

Bu ağ çok karmaşık veya çok basit olabilir, ama 
var olması bile yeterince önemli bir aşama.

Bilgisayar diller arasında 
çeviri yapmak için kullandığı 
kavramlar üzerinden kendi 

dilini geliştirmiş olabilir.

World Lens
Google, Ocak ayında yeni bir güncelleme 
yayınlayarak World Lens’i tanıttı. 
Telefonunuzun kamerasını tuttuğunuz tabela 
veya metnin çevirisini doğrudan ekran 
üzerinde görmenizi sağlayan World Lens 
uygulaması, özellikle seyahatlerde pek çok 
sorunu çözmeye aday. Google Glass benzeri 
bir cihazla birleştiğinde muhteşem bir 
deneyim ortaya çıkacak gibi görünüyor.

Güncellemeyle gelen diğer bir özellikse 
gerçek zamanlı sohbet. Bugüne kadar 
ekranda çeviri yapmak istediğimiz iki dili 
seçip her cümlede bir tuşa basmamız 
gerekiyordu. Bundan sonra program 
konuşulan dilleri algılayarak kesintisiz bir 
sohbet imkânı sunacak. Böylece konuşma 
doğal akışında seyredecek, birbirimizi daha iyi 
anlayabileceğiz.
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KİTAP ÖNERİ

HOMO DEUS
Yuval Noah Harari, 
ilk kitabı Sapiens’in 
ardından yine çok 
okunmaya aday bir 
kitapla karşımızda. 
İnsanlığın köklerine 
yaptığı yolculuğun 
ardından bu sefer 
geleceğimizi masaya 

yatıran Harari; kıtlığa, salgın hastalıklara ve 
savaşlara büyük oranda çözüm bulan türümüzün, 
21’inci yüzyılı şekillendiren hayallerine ve 
kâbuslarına daha yakından bakmamızı 
istiyor. Bundan sonra ne yapacağız? Yok edici 
güçlerimizle yüklendiğimiz kırılgan dünyamızı 
nasıl koruyacağız? Farklı bir bakış açısı, belki de 
çözümün bir parçası olmamızı sağlayacak.

FUTURE SMART
James Canton’un 
iş hayatı, teknoloji, 
işgücü, ekonomi, 
güvenlik ve çevre 
konularında ezber 
bozan trendleri ele 
aldığı Future Smart, 
iklim değişikliği, enerji 
sorunu ve artan nüfusla 

birlikte ortaya çıkan küresel riskleri ve güçleri 
yeniden tanımlıyor. Dijital para, mobil ticaret ve 
büyük veri hızla gündemi kaplıyor. Yaşam süremizi 
uzatacak tıbbi gelişmeler, robotlar, drone’lar ve 
yapay zekânın gelişmesi, hem üretici hem de 
tüketici davranışlarında henüz kestirilemeyen 
değişimlerin de habercisi. Önümüzdeki yılların 
getireceği mücadele alanlarına hazırlıklı olmak için 
kendimizi yeniden keşfetmemiz gerekiyor.

SUPERFORECASTING
Geleceğe dönük 
tahminlerde bulunmak 
herkesin hayal 
dünyasında yer 
edinmiştir. Borsa, hava, 
stratejik konular… Philip 
Tetlock, insanların 
neden bu kadar kötü 
tahminlerde bulunduğu 

sorusuna eğiliyor. Uzmanların bile tahminlerinde 
bu kadar yanıldıkları bir ortamda, biz yolumuzu 
nasıl bulacağız? İyi tahminlerde bulunmak için 
süper bilgisayarlara ve yazılımlara mı ihtiyacımız 
var? Yoksa bu aslında öğrenilebilir bir yetenek 
mi? Düşünme yöntemlerimizi değiştirerek, iş 
hayatında, finansta, siyasette, uluslararası 
olaylarda veya günlük yaşamda daha isabetli 
kararlar verebilir miyiz?

NESNELERIN 
INTERNETI
Samuel Greengard’a 
göre, nesnelerin 
internetinin bizi 
tam olarak nereye 
götüreceğini bilmek 
zor olsa da daha 
teknoloji merkezli bir 
dünyanın olasılıklar 

arasında olduğu kesin. Otomatikleştirilmiş evlerde 
yaşayacak, ağ tabanlı yollarda akıllı araçlar 
sürecek, etkileşim açısından oldukça gelişmiş 
mağazalardan alışveriş yapacak, sağlığa temel 
yaklaşımımızı yeniden tanımlayacak sağlık ve 
zindelik ürünlerine bağlanacağız. 10 yıl içinde 
günlük yaşantımızda zihnin sınırlarını zorlayan 
birçok farklı akıllı sistem kullanacağız.

Geleceğimize Işık Tutan Kitaplar
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“Ustasından 
Telekomünikasyon”
Sertif ika Programı

Türk Telekom Akademi'den

Türk Telekom Akademi, 14 farklı 
Meslek Yüksek Okulu iş birliği ile heyecan verici 
bir serti�ka programına imza attı:
Telekomünikasyon Teknolojileri Serti�ka Programı

MYO öğrencileri katıldıkları derslerle; telekomünikasyon sektörü ve
geleceğin teknolojileri ile tanışırken, benzersiz bir kariyer fırsatı yakalıyor.
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