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Artık “Sanal Gerçeklik” 
ligindeyiz

Sunuş

Türk Telekom, “Türkiye’nin lider teknoloji şirketi” 
vizyonuyla yeni hamlelerine soluksuz devam ediyor. 
Hedeflerimizden biri de dünyada son zamanlarda 
hızla gelişen ve geleceğin teknolojileri arasında 
gösterilen sanal gerçeklik konusunda Türkiye’de 
parlak işler ortaya çıkarmak. Bu konuda iki farklı ve 
değerli projeye imza atmış bulunuyoruz.

Türk Telekom Akademi olarak, bir süredir 
sanal gerçeklik uygulamasını eğitimlerimize dahil 
ederek çalışanlarımıza gerçeğe en yakın ortamda 
saha deneyimi edinme imkânı sunmayı başarmış 
bulunuyoruz. Proje kapsamında Türk Telekom’un 
saha çalışanları, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki 
eğitimlerini “Yüksekte Çalışma Sanal Gerçeklik 
Uygulaması” ile almaya başladı. Sahada aktif 
olarak görev alacak olan çalışanlar, bu uygulama 
ile metrelerce yükseklikteki iletişim kulelerine 
tırmanmadan; gerekli ve doğru tırmanma 
ekipmanlarını seçme, güvenli şekilde tırmanma 
ve doğru bağlantı noktalarını güvenli bir ortamda 
uygulamalı olarak tecrübe etme imkânına sahip 
oluyorlar. Türk Telekom Akademi, İş Güvenliği ve 
Çevre Ekibi ile birlikte geliştirdiği bu sanal gerçeklik 
uygulaması ile Stevie Üstün İşveren Ödüllerinde 
Altın Stevie ödülünün de sahibi oldu.

Geliştirdiğimiz diğer bir sanal gerçeklik 
uygulaması ise “Telekomünikasyon Teknolojileri Sanal 
Gerçeklik Uygulaması”. Bu uygulama ile sanal olarak 
tasarlanmış ev ortamında başlayan iletişim sürecini 
uçtan uca deneyimleyebilmeyi mümkün hale getirdik.

Özel ilgi alanımız olan ve ödüllü bir uygulama 
geliştirdiğimiz sanal gerçeklik konusuna Akademi 
Güncel’in bu sayısında geniş yer vermeyi tercih 
ettik. Dosyamızı inceledikçe kısa süre öncesine 
kadar sadece oyun ve eğlenceyi akla getiren sanal 
gerçeklik olgusunun, artık tıptan modaya neredeyse 
tüm alanlarda geleceği etkileyecek teknolojilerden 
birine dönüştüğünü fark edeceksiniz.

Sanal gerçeklik kadar ilgi çeken başka bir 
teknoloji olan artırılmış gerçeklik konusuna da 
el atmadan duramadık. Artırılmış gerçeklik de 
kısa bir süre sonra çevremizin derin bilgisini 
burnumuzun ucuna getirmeye aday. Üç dört yıla 
kadar fiyatlarının ucuzlamasıyla hem sanal hem 
artırılmış gerçeklik teknolojileri hayatımızda 
belirleyici rol oynayacak teknolojiler arasında 
olacak gibi görünüyor. Türk Telekom olarak 
bizler de bu alanlarda yenilikler yaratma peşinde 
koşmaya devam edeceğiz.

Bu sayıda ayrıca yapay zekânın neleri becerip 
neleri beceremediğine, üç boyutlu yazıcıların neleri 
yapabildiğine ve yeni nesil bir internet yaratmaya 
aday Blockchain ile internet parası bitcoin’e 
odaklandık.

“Teknoloji için İnsan, İnsan için Gelişim” 
sloganıyla çıktığımız yolda, Türk Telekom Akademi 
olarak Akademi Güncel dergimizle yeni teknolojileri 
analiz etmeye devam edeceğiz.

Yeni yılda yepyeni mutluluk, başarı ve keyif 
öykülerine imza atmanız dileğiyle…

Türk Telekom Akademi



4Ocak-Şubat-Mart 2017

3D yazıcılar otomotivden havacılık ve uzaya, tıptan 
perakendeye uzun süredir hayatımızda. Peki neleri 
yapabiliyor, neleri yapamıyorlar? İşte yanıtı…

Hayatımıza ilk kez internet parası bitcoin ile giren 
blockchain çok geniş kullanım alanlarına sahip.

Video oyunları ile birlikte anılıyor ancak, VR 
sistemleri sağlıktan eğlenceye pek çok alanda 
yaygın biçimde kullanılıyor

İçindekiler

14
Sanal  
Gerçeklik 
Çağı

10  
 

İkinci kuşak 
internet: 
Blockchain  
ve Bitcoin 

6 3D Yazıcı:  
Makine mi 

değişim aracı mı?
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Artırılmış gerçeklik, dünyanın bütün dijitalleşmiş 
bilgisini burnumuzun ucundan daha yakına taşıyor.

Ama önce bir güven devrimi gerekli

Yapay zekâ bugün neleri yapabiliyor, neleri 
yapamıyor?    28
Yapay zekânın bugün nelere muktedir olduğunu 
anladıktan sonra yapılması gereken bunu 
stratejimize dahil etmek.

Türk Telekom Sabit Ses Yatırım ve Planlama Kıdemli 
Uzmanı Hanifi Oflaz, NFV ve SDN teknolojilerinin 
detaylarını anlatıyor.

“Tasarım olmasaydı inovasyon olmazdı”    34
New York Modern Sanat Müzesi’nin mimari ve 
tasarım alanındaki baş küratörü Paola Antonelli, 
tasarımın toplum ve ekonomi açısından önemini 
anlatıyor.

Kitap Öneri    38
Teknoloji deyince akla ilk gelen isimlerden Kevin 
Kelly’nin THY Yayınları’ndan çıkacak son kitabından 
bir bölüm…

20 Gerçekliği 
artıyor

24 Yapay zekâ devrimi 
hızlanıyor

30 Ağ teknolojilerinde 
devrim 
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GÜç boyutlu (3D) nesneler üreten 3D 
yazıcıların geçmişi 1980’lere dayanıyor. 
Önceleri büyük, pahalı ve ağır olan bu 

cihazların temel görevi genelde plastik benzeri 
malzemelerle farklı nesneler üretmekti. Kâğıt 
üzerine baskı yapan yazıcılarla aynı temel mantığa 
dayanan, ancak üç boyutlu nesneler üreten bu 
yazıcılar zamanla gelişti, küçüldü ve ucuzladı. 
Farklı sanayi dallarında ve günlük yaşamda birçok 
değişikliğe yol açtı.

Örneğin, otomotiv ve imalat sanayinde çok 
sayıda parçayı tek seferde ve tek bir parça 
olarak üretebilmeyi sağladı. Hızlı model ve 

prototip geliştirme, test edebilme sayesinde ürün 
geliştirme sürecini çabuklaştırdı. Üretim kalıpları 
oluşturma, yedek parça ve aksam bileşenleri üretme 
süreçlerinde etkili oldu.

Havacılık ve uzay alanında geleneksel imalat 
süreçleriyle yapılması mümkün olmayan karmaşık 
geometrik parçaların yapımına olanak sağladı. Bir 
parçanın yoğunluğunu, sertliğini ve başka malzeme 
özelliklerini test etme ya da bir parçanın bu tür 
özelliklerini derecelendirme olanağını geliştirdi. 
Daha hafif parçaları imal edilebilir hale getirdi.

Sağlık ve eczacılık alanında hastaya uygun 
ortopedik implantlar üretti. Tıp eğitiminde 3D 

3D Yazıcı:  
Makine mi değişim aracı mı?

3D yazıcılar otomotivden havacılık ve uzaya, tıptan perakendeye uzun 
süredir hayatımızda. Peki neleri yapabiliyor, neleri yapamıyorlar?  

İşte yanıtı…
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vurgu yapıyor. Bunların da ötesinde eklemeli 
imalat teknolojisiyle çalıştıkları için sıfır atıklı 
imalat hedefine son derece uygun oluyorlar. 
Daha yüksek sayılarda ekonomik olarak üretim 
yapma, üretilebilen nesnelerin sayısını artırma, 
elektronik aksam dahil olmak üzere aynı yazıcıda 
çoklu malzeme kullanabilme, çok büyük nesneler 
yapabilme gibi konularda da henüz çalışmaların 
devam ettiğini belirtiyorlar.

3D yazıcılar aynı parçanın çok sayıda üretildiği 
otomobil, uçak ya da elektrik aksamı gibi sanayi 
dallarında üretkenliği muazzam ölçüde artırıyor. 
Üretkenliğin artması fiyatları aşağı çekiyor. 
Tüketiciler için yararlı olan bu üretkenliği artıran, 
montaj işlemlerini düşüren teknoloji çalışan 
sayısının, özellikle de mavi yakalı sayısının 
azaltılmasını getiriyor.

yazıcılarla yapılan kadavralar kullanılmaya başlandı. 
İlaç testlerinde biyolojik olarak basılmış canlı 
dokuların kullanılmasına olanak verdi. Ameliyatların, 
MR’lara ya da tomografilere dayanan gerçeğe 
uygun anatomik modellerle planlanmasına olanak 
verdi.

Perakende sektöründe müşteri odaklı oyuncak, 
takı, oyunlar, ev dekorasyon ürünleri ve başka 
ürünler geliştirilmesini mümkün hale getirdi. 
Otomobil ve ev eşyalarının yedek parçalarının 
yapımını sağladı.

Uzmanlar 3D yazıcıların müşteri odaklılığa 
uygunluk; hafif, güçlü, daha az montaj gerektirme 
gibi daha etkin tasarımları mümkün kılma, tek 
bir makineyle sınırsız imalat hattına sahip olma, 
nano nesneleri üretebilme, montaj ya da tüketim 
mahallinde imal edilebilme gibi avantajlarına 

3D Yazıcılar Nasıl Çalışır?
3D Robotics firması ortaklarından, Wired dergisi editörlerinden ve Uzun Kuyruk ve Geleceği 
Üretenler (Makers) kitaplarının yazarı Chris Anderson Geleceği Üretenler kitabında 3D yazıcıların 
çalışma presnsiplerini anlatıyor:

“3D yazıcılar üç eksenli CNC makinelerinin 
bir türüdür. Bilgisayar kontrollü iki motor bir 
başlığı sağa sola, ileri geri (x ve y eksenleri) 
hareket ettirirken diğer bir motor basılan 
nesneyi tutan yazıcı tepsisini ve platformu (z 
ekseni) hareket ettirir… 3D yazıcılar ‘eklemeli’ 
bir teknolojiyle çalışır. Bir başka deyişle, 
nesneleri en alttan en yukarı doğru katman 
katman meydana getirirler.”

“ … 3D yazıcıdaki yazılım, önce CAD 
dosyasına bakar, nesneyi tanımlar ve en az 
malzeme ve zaman harcayarak onun nasıl 
basabileceğini hesaplar… Yazılım daha sonra 
nesneyi, yazıcının işleyebileceği kadar ince, 
yatay katmanlara ‘dilimler’. Bu dilimlerin 
her biri, nesneyi oluşturmak için malzeme 
koyan veya lazerini toz ya da reçine üstünde 
dolaştırılan yazıcı kafasının x ve y yönünde 

hareket etmesini sağlayan bir dizi komuttur. 
Kafa yapım alanı üzerinde gidip gelirken 
nesnenin dilimlerini dikkate alarak hareket 
eder. Bu sırada yazılım, kafanın kat etmesi 
gereken kısa mesafeyi en aza indirmek için 
hesaplamalar yapar.”

“…Ekran üzerindeki 3D nesneler insanların 
anlayabildiği görsel bir dilden bilgisayarların 
anladığı makine diline (G-kodu) geçirilir. 3D 
yazıcı bir dilimi bitirince G-kodu z motoruna 
kumanda ederek yazıcı kafasını hafifçe 
yukarı ittirir ve kafa, bir sonraki dilimi kesip 
mevcut katmanın üstüne yerleştirir. Bu işlem 
katmanlar şeklinde nesne tamamlanıncaya 
kadar sürer… Mümkün olan en ince dilimleri 
kullanarak bir nesne oluşturulur. Kaliteli bir 
yazıcıda bu dilimleri gözle görmek kesinlikle 
imkânsızdır.”



8Ocak-Şubat-Mart 2017

Üç boyutlu yazıcılar endüstriyel pazarın yanı sıra 
bireysel kullanıma da uygun hale geldikçe bu alana 
gösterilen ilgi giderek artıyor. Kişisel bilgisayarlarda 
da olduğu gibi giderek ucuzlayan fiyatlar Türkiye’de 
satış kanallarının artmasına neden oluyor. Üç 
boyutlu yazıcı ve tarayıcılar etrafında yeni bir 
ekosistem oluşmaya başlıyor.

Sonuç: 3D yazıcılar sadece bir makine değil, 
üretimde devrim anlamına geliyor. Üretici ve tüketici 
kavramları saydamlaşıp iç içe geçiyor. Bu da sosyal, 
politik ve ekonomik en temel yapılarda değişikliklere 
yol açacağa benziyor.

3D ile imal edilmiş nesne 
örnekleri

5 kiloluk 3D yazıcıyla kıyafet üretimi
Beş kiloluk, elde kolayca taşınabilen bir 3D 
yazıcıyla kendi tasarımınız olan kıyafetinizi üretmek 
istemez misiniz? Geleneksel bir dokuma tezgâhı 
görünümünde olan makine bir robot ve bilgisayara 
bağlanıyor. Kullanıcılar kıyafetlerini hazır ya da 
kendi oluşturdukları tasarımlara göre üretebiliyor. 
Tasarım dosyası ve iplik makineye yüklendikten 
sonra yazıcı bir dokuma tezgâhı gibi çalışmaya 
başlıyor. Üst tarafta yer alan bir sensör sayesinde 
de dokuma ve dikim işleminin hatasız gerçekleşmesi 
sağlanıyor. Bu sistemle bir sweatshirt yaklaşık bir 
saatte üretilebiliyor. Bu Open Knit makinesi bir açık 
kaynak tasarımı. (openknit.org)

Üretimin demokratikleşmesi
Günümüzün yeni tip imalatçılar kuşağı da 
3D yazıcıların ürünü. Bu kişiler hat üzeri 3D 
hizmetlerinden yararlanarak ya da kendi 3D 
yazıcılarını kullanarak karşılanmayan ihtiyaçlarına 
uygun nesneleri kendileri üretmeye başladı. Örneğin, 
akıllı telefona üzerinde ad yazılı bir kılıf yapmak 
mümkün olabiliyor. ABD Minnesota’daki Edina 
Lisesi’nde konumlandırılan bir 3D yazıcı öğrencilerin 
endüstriyel teknoloji dersinde tasarladıkları 
ürünleri ellerine alıp değerlendirmelerini sağlıyor. 
Avustralya’da bazı belediyeler yurttaşların deney 
yapıp bu teknolojiyi tanıması için 3D yazıcı 
laboratuvarları kuruyor.

Bu arada dünyada ve Türkiye’de de dijital üretim 
yapan FabLab’lar yaygınlaşıyor. 3D yazıcılar başta 
olmak üzere CNC’ler, lazer kesiciler ve 3D tarayıcılar 
gibi bilgisayar kontrollü makine parklarına 
sahip olan bu FabLab’larda neredeyse her şey 
yapılabiliyor.

İnternetin sağladığı olanaklarla gerçekleşen 
kitlesel fonlama ve açık tasarım sayesinde açık 
kaynak imalat da mümkün olabiliyor. 2008 yılında 
geliştirilen düşük fiyatlı bir 3D yazıcı olan RepRap 
buna bir örnek. Tasarım internetten bedava elde 
edilebildiği için çok sayıda birey ya da küçük firma 
bu 3D yazıcıyı imal edip internetten satabiliyor. 
Bu arada 3D yazıcıların fikri mülkiyet konusunda 
tartışmalara yol açtığı da açık. Çünkü 3D yazıcılar 
ve onu destekleyen diğer aletler isteyerek ya da 
istemeyerek mevcut bir ürünün tasarımını yeniden 
oluşturmayı, bu tasarımı yaygınlaştırmayı ve ürünü 
imal etmeyi olanaklı kılıyor.

Türkiye ve 3D Yazıcılar
Yaklaşık 20 yıldır Türkiye’de temel taşları atılmış 
olan 3D yazıcı sektörü ilk önce endüstriyel boyutta 
ilerleme kaydetti. 3D yazıcılar özellikle savunma 
sanayiinde kullanıldı. Türkiye’de şimdilerde ev tipi 3D 
yazıcılar da yaygınlaşmaya başladı. Satıcı firmalar 
bu yeni teknolojiyi anlatmak ve insanların buna olan 
ihtiyaçlarını fark etmelerini sağlamak amacıyla 
etkinlikler düzenledi, üniversitelerde seminerler verdi. Open Knit ile kıyafet üretimi
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Bir grup Hollandalı cerrah Utrecht Üniversitesi 
Medikal Merkezi’yle birlikte 22 yaşındaki bir 
kadının kafatasının üst kısmına 3D yazıcıda 
basılmış plastik bir ek yaptı.

Çin’de ve Slovakya’da da hastalara 3D 
yazıcılarda basılmış titanyumdan kafatası 
parçaları takıldı.

ABD’de Wake Forest Tıp Fakültesinde James 
Yoo yanık yaraları üstünü kapatacak deri 
tabakaları basabilen yazıcılar geliştirdi.

Cornell’den Lawrence Bonassar insan 
kulağının 3D fotoğraflarını kullanarak kulak 
kalıpları yaptı. Bu kalıplar daha sonra kollajen 
içine konmuş sığır kıkırdağı içeren bir jelle 
dolduruldu. Sonuçta kulak şekli elde edildi. 
Bonnasar ve ekibi daha sonra 3D yazıcıların 
yardımıyla omurga problemlerini tedavi etmek 
amacıyla omurlararası diskler basmaya başladı.

Tamamen 3D yazıcı eseri otomobil: LM3D
2007’de ABD’de, Phoenix, Arizona’da kurulan Local 
Motors firması açık kaynak tasarımlar, çeşitli 
mikro fabrikalar (otomasyon düzeyi çok yüksek 
küçük fabrikalar) kullanarak taşıtlar üretiyor. Firma 
son yıllarda dünyanın farklı yerlerinde bulunan 
mikro fabrikalarla birlikte 3D yazıcılarla imal ettiği 
elektrikli LM3D arabasıyla ün kazandı. Tümüyle 
müşteri taleplerine uygun olarak sıfır atıkla yılda 
250 araba üretebileceğini belirtiyor. Bir LM3D’nin 
fiyatı 53 bin dolar…

3D Yazıcılar ve Tıp
3D yazıcıların tıbbın farklı alanlarında kullanımıyla 
ilgili çalışmalar büyük bir hızla ilerliyor. Toronto 
Üniversitesi araştırmacıları Autodest Research and 
CBM Canada işbirliğiyle 3D yazıcılarla üretilebilen 
protezler geliştirdi.

Local Motors tarafından 3D yazıcı ile imal edilen elektrikli araba LM3D.
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Y apay zekâ, büyük veri, sosyal web, robotik 
ve hatta sürücüsüz otomobiller kadar 
hayatımızı kökten değiştirebilecek bir 

teknoloji varsa, o da Bitcoin gibi, dijital parayı 
mümkün kılan bir teknoloji olan blockchain. “Dijital 
kayıt defteri” denilebilecek olan blockchain için 
pek çok kişi “ikinci kuşak internet” nitelemesini 
kullanıyor. Ve bu teknoloji parayı, iş dünyasını, 
devleti ve toplumu değiştirecek potansiyel taşıyor.

Milyarlarca insanı birbirine bağlayan internet 
iletişim ve işbirliği konularında muazzam bir olanak 
sunuyor. Ne var ki, değer değil enformasyon 
değiş tokuşu için yapılanmış olduğu için iş yapma 
konusunda yetersiz kalıyor. Alıcılara verilen yetkilere 
göre, iletilen bilgiler kopyalanıp basılabilir. Parasal 
işlemler söz konusu olduğunda, bankalar, hükümetler 
ya da sosyal medya şirketleri sizin kimliğinize 

ve sahip olduğunuz mal varlığına aracılık yapar. 
Bankalardaki gibi merkezi sunucular bilgisayar 
korsanlarının (hacker) saldırısına uğrayabilir. Aracı 
kurumlar hizmetleri karşılığında bir para alır, kimi 
zaman gizlilik hakkımıza zarar verirler. Bazen sistem 
çok yavaş çalışır; bankalardaki işlemler için gerekli 
mal varlığı olmayan milyarlarca insan dışlanır.

Bilgisayar kodcuları 80’li yıllardan itibaren 
nakit transferini dijital olarak gerçekleştirecek bir 
çözüm arayışı içindeydiler. Sorun, bir bilgisayar 
kodu biçiminde gönderilen e-posta, fotoğraf veya 
videonun kopyalanıp binlerce kişiye gönderilebilir 
olmasının para transferleri açısından uygun 
olmamasıydı. Yıllar süren arayışlar 2009 sonlarına 
doğru Satoshi Nakamoto adını kullanan bir kaynağın 
buluşu blockchain ile son buldu. Bitcoin doğdu.

Blockchain 
Kelime anlamı “blok zincir” olan Blockchain’i 
kocaman bir kayıt defteri olarak düşünebiliriz. 
İnternete girebilen herkes sisteme üye olursa, bu 
kayıtlara ulaşabilir. Bu kayıtlardan kimse sorumlu 
değildir. Herhangi bir kişi, şirket veya devlet kurumu 
yerine dünyanın farklı bölgelerine dağılmış 8-9 bin 
bilgisayar tarafından kontrol edilirler. Bilgisayarınızı 
sisteme katmak gönüllülük temelindedir. Bilgisayar 
sahipleri (kimi zaman bilgisayar hizmeti karşılığında 
ödeme alırlar) diledikleri zaman bu ağa girer, 
diledikleri zaman bu ağdan çıkarlar.

İkinci kuşak internet: 
Blockchain ve Bitcoin

Blockchain, tümü mutabakata dayalı bir hesap kayıt defteri,  
bir veri tabanı, bir noter, bir muhafız ve takas kurumu. Hayatımıza  

ilk kez internet parası bitcoin ile giren blockchain çok geniş  
kullanım alanlarına sahip.
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nasıl çalıştığını bilir, ancak kimse sistemin çalışma 
prensibini değiştiremez. Tümüyle otomatiktir; 
insan davranışları ya da kararları sistemi manipüle 
edemez.

Sistemle ilgili en büyük sorun uygulamadaki 
zorluklar. Açık kaynaklı bu sistem pek çok farklı 
yazılım grubu tarafından ve farklı idealler 
doğrusunda farklı şekillerde kurgulanıyor. Bu da bir 
standart oluşturulmasını engelliyor. Bu probleme 
çözüm bulmak için bir grup teknoloji, finans ve 
danışmanlık şirketi farklı blok zinciri uygulamalarını 

Bu kayıtlar kalıcıdır, değiştirilemez. Her bilgisayar 
her kaydın bir kopyasını tutar; sistemi hack’lemek 
isteyenlerin bütün bilgisayarları hack’lemesi 
gerektiği ve bu da olanaksız olduğu için güvenlidir. 
Bu bilgisayarların kolektif gücü dünyanın en büyük 
500 süper bilgisayarının toplam gücünün kat kat 
üzerindedir.

Kayıtlara dakikada bir yenisinin eklenmesi için 
bütün bilgisayarların onay vermesi gerekir. Onay 
vermeleri için de eklenecek bilginin doğru olduğuna 
ilişkin yeterli kanıt bulunmalıdır. Herkes sistemin 

1
A, B’ye para 
göndermek istiyor.

4
Ağda yer alan tüm 
bilgisayarlar işlemi onaylıyor.

5
Onay durumunda blok zincire 
ekleniyor. Böylece silinemez 
ve saydam bir kayıt oluşuyor.

5
Para A’dan 
B’ye geçiyor.

2
İşlem online olarak 
bir “blok” olarak 
temsil ediliyor.

3
Blok sistemdeki tüm 
bilgisayarlara iletiliyor.

? ?

??

?

Blockchain sistemi nasıl işliyor?
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Bitcoin
İnternet parası olarak bilinen Bitcoin blockchain 
teknolojisine dayanan ilk ademi merkeziyetçi 
kripto (şifrelenmiş) paradır. (Daha sonra farklı 
kripto paralar da çıktı, ama hiçbiri bitcoin’i 
geçemedi.)

Bitcoin’le yapılan işlemler, internet üzerinden 
kriptolanır (güvenli şifreleme). Bu nedenle 
Bitcoin için “kripto para” (cryptocurrency) tabiri 
de kullanılır. İşlemler gerçek kimliklerle değil, 
dijital imzalarla yapıldığı için Bitcoin’le yapılan 
para transferini kimin yaptığını sistem üzerinde 
görmek mümkün olmaz.

Bitcoin’in ABD dolarının ya da herhangi bir 
ülke parasının yerini alması söz konusu değildir.   
Ne var ki, 1 bitcoin’un ABD doları cinsinden 
değeri farklı koşullara göre inip çıkar. Örneğin, 
finansal krizler döneminde değeri artarken sanal 
döviz bürolarının hack’lendiği dönemlerde değeri 

tek çatı altında toplamak ve sektörler arası para 
aktarımını sağlayacak dev bir altyapı oluşturmak 
için birlikte çalışıyor.

Özetle blockchain, tümü mutabakata dayalı bir 
hesap kayıt defteri, bir veri tabanı, bir noter, bir 
muhafız ve takas kurumu olarak karşımıza çıkıyor. 
Hayatımıza ilk kez internet parası bitcoin ile giren 
blockchain çok geniş kullanım alanlarına sahip.

Bu teknoloji aynı zamanda birey ve kurumlara 
kendi veri ve kayıtlarını kontrolleri altında tutma 
ve onlara kimlerin erişebildiğini saptama imkânı 
vermeye aday görünüyor. Oda ya da ev kiralama 
platformu Airbnb bilgilerini, yorumlarını ve kullanıcı 
skorlarını saklamak için blokchain kullanıyor. 
Transactive Grid herhangi bir merkeze bağlı olmadan 
kendi elektriğini üreten evlerin diğer evlere elektrik 
satmasını blockchain üzerinden sağlıyor. Aynı şekilde 
blockchain siyasi temsil araçları yerine doğrudan 
siyasete katılım olanaklarına da açık görünüyor.
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Kod yazıcılar blockchain sistemini para 
transferlerinin ötesine taşımak için harıl harıl 
çalışıyor. 2017’deki en büyük beklenti Bitcoin 
aracılığıyla Gmail, iMessage veya WhatsApp gibi 
herhangi bir aracı olmadan mesaj gönderebilme. 
Aynı şey sosyal medyada da mümkün hale 
gelecek deniyor. Twitter ya da Facebook’a 
ihtiyaç duymadan arkadaşlarla doğrudan 
mesajlaşılabilecek. Bu da devletin gözetimi 
konusunda bir sorun oluşturuyor. Tıpkı doğrudan 
para transferlerinin banka ve diğer aracı 
kurumları atlaması gibi… 

düşer. İlk bitcoin’ler 3 Ocak 2009’da piyasaya 
çıktığında 1 bitcoin, birkaç kuruşluk değere 
sahipti. 14 Aralık 2016’da ise 1 bitcoin 778.83 
ABD dolarıydı. Zamanla kendi borsası da oluşan 
bitcoin’ler, pazar değerinden alınarak duruma 
göre daha yüksek veya daha düşük değerden 
gerçek paralara bozdurulabiliyor.

Bitcoin sistemine üye olduğunuzda sanal 
cüzdanınıza gerçek dünyadaki bir ödeme sistemi 
üzerinden para yüklüyorsunuz. Bu para karşılığı 
bitcoin (BTC) sanal cüzdanınıza yüklendiğinde 
sisteme üye oluyorsunuz. Böylece BTC kabul eden 
her kişi veya kurumla alışveriş yapabiliyorsunuz. 
BTC sistemine satıcı olarak katılmak 
istediğinizde de aynen sanal kullanıcı gibi, cüzdan 
hesabı açmanız yeterli.

Kriptolanma nedeniyle bitcoin kara ağda 
ve karaborsada yapılan alım satımlarda yoğun 
olarak kullanılıyor. Ne var ki, yurtdışında 
çalışıp memleketine yüklü transfer ücretleri 
ödemeden para göndermek isteyenler açısından 
bulunmaz bir nimet. Hediye aldığınızda 
ya da bağışta bulunduğunuzda isminizin 
geçmesini istemiyorsanız, bitcoin sistemini 
kullanabiliyorsunuz. 

2017’deki en büyük beklenti 
Bitcoin aracılığıyla Gmail, 

iMessage veya WhatsApp gibi 
herhangi bir aracı olmadan 

mesaj gönderebilme.
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Bugünlerde alışveriş merkezlerinde, 
teknoloji marketlerde veya video oyun 
alanlarında sık sık çığlıklar duyuyorsanız 

muhtemelen birileri sanal gerçeklik (Virtual 
Reality-VR) gözlüklerini takmış, gerçek dünyadan 
koparan bir maceraya kendilerini kaptırmıştır. 
Gözleri tamamen kapatan bir gözlük, dış ortamdan 
yalıtan kulaklıklar ve gerçeklik duygusunu artıran 
hareketli ve eş güdümlü platformlar, oyuncuları 
360 derece görüntülerin içine çekiyor ve adrenalin 
dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Böylesi yalıtılmış ama 
heyecanlı bir ortamda çok az kişi hareketlerine ve 
sesine hakim olabiliyor. Nitekim sosyal medyada 
sanal gerçekliğin etkisiyle oradan oraya savrulan, 

dengesini yitiren ve avazı çıktığınca bağıran 
insanların binlerce görüntüsü paylaşılıyor.

Sanal gerçeklik 21’inci yüzyılın en moda 
teknolojilerinden biri. Ama aslında geçmişi çok 
eskiye dayanıyor. Kalaydeskopu da geliştiren İskoç 
optik bilimci David Brewster’ın daha 1851 yılında 
icat ettiği ‘Stereoscope’ cihazı hem şekil hem de 
360 derece illüzyonu ile günümüzün VR gözlüklerinin 
atası olarak anılmayı hak ediyordu. 360 derece 
görüntü elde edilmesi ve bunların özel gözlüklerle 
izlenmesi 40 yıldır sınırlı bir bilim çevresi tarafından 
uygulanıyordu. İki yıl önce VR gözlüklerinin en 
gelişmişlerinden biri olan Oculust Rift’in Facebook 
tarafından satın alınması sanal gerçekliğe ilgiyi 

Gerçeğini aşan 
sanal gerçeklik 
çağı

Sanal Gerçeklik video oyunları ile birlikte anılıyor ancak insanlara 
kapasiteleri ve hayal güçlerinin ötesinde deneyim yaşama imkânı 
tanıyan sanal gerçeklik sistemleri sağlıktan eğlenceye, sanayiden 

açık deniz petrol platformlarına kadar pek çok alanda yaygın biçimde 
kullanılmaya başladı.
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göre bugün VR yazılımlarının yüzde 90’ından 
fazlasını video oyunları oluşturuyor. Seyahat, tanıtım 
ve perakende amaçlı yazılımların sayısı giderek 
artmakla birlikte henüz yetersiz seviyede. Buna 
karşılık Goldman Sach analistlerine göre, VR yazılım 
pazarı 2025’e kadar hızla gelişirken yazılım türleri 

patlattı. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, 
“Sanal gerçeklik bir zamanlar bir bilim kurguydu. 
Ama internet, bilgisayarlar ve cep telefonları da 
eskiden birer bilim kurgu ögesiydi. Gelecek geliyor. 
Sanal gerçeklik uygulamalarını deneyenler bunun 
hayatlarındaki tüm deneyimlerden farklı olduğunu 
anlayacaklardır” diyordu.

Zuckerberg haklı çıktı. Sanal gerçeklik 
deneyiminin keyfine varmak isteyenlerin sayısı tüm 
dünyada her geçen gün artıyor. Sanal gerçeklik 
gözlükleri ve donanımlarının sayı ve çeşidinin 
artmasına paralel olarak fiyatların düşmesiyle, 
bu uygulamalara ulaşanlar daha geniş bir kitleyi 
oluşturmaya başladı. Facebook’un ardından Google, 
Samsung, HTC, Sony ve diğer teknoloji devleri de VR 
pazarına girişlerini hızlandırdılar.

Oyunun payı düşecek 
Sanal gerçeklik uygulamaları şimdilik ağırlıklı olarak 
oyun amaçlı olarak kullanıyor. Ama VR teknolojisi 
basit oyun eğlencesinden çok daha fazlasını vaat 
ediyor. ABD’nin Goldman Sach Bankası analistlerine 

5 yıl içinde 70 milyar dolar
Piyasa araştırma kuruluşu TrendForce’un 
yaptığı araştırmaya göre 2015’de sanal gerçeklik 
pazarı 5 milyar dolara ulaştı. Bunun yüzde 
90’ını VR gözlükleri satışları oluşturdu. Trend 
Force’a göre 2020’ye kadar VR pazarı hızla 
büyüyecek. Kuruluşun tahminlerine göre 2017’de 
10 milyar dolara ulaşacak olan VR pazarı 
2020 sonunda 70 milyar dolarlık bir büyüklüğe 
ulaşacak. TrendForce’a göre başlangıçta donanım 
satışlarından sağlanacak büyümeyi 2018’den 
itibaren sanal gerçeklik yazılımları sürükleyecek. 
2020’de VR yazılım satışlarının 50 milyar dolara 
ulaşacağı tahmin ediliyor.

Tüketiciye yönelik yazılımlar
18,9 milyar dolar

Video oyunları

11,6 milyar 
dolar

5,1 milyar  
dolar

4,7 milyar 
dolar

2,6 milyar 
dolar

1,6 milyar 
dolar

1,4 milyar 
dolar

700 milyon 
dolar

4,1 milyar  
dolar

3,2 milyar dolar

Sağlık

Mühendislik

Emlak

Perakende

Güvenlik

Eğitim

Canlı yayınlar

Video eğlenceleri 
(Film, müzik, seyahat vb)

Kurumsal (özel –devlet) yazılımlar
16,1 milyar dolar

2025’te VR yazılım pazarı tahmini



16Ocak-Şubat-Mart 2017

Sınıftan çıkmadan “yerinde 
eğitim”
Sanal gerçeklik uygulamaları mesleki ve örgün 
eğitimde de pek çok fırsat sunuyor. Bu gözlükler 
sayesinde müfredattaki konular öğrencilere 
konunun en uygun ortamında en uygun görüntülerle 
aktarılabilir. Örneğin Inbody VR yazılımı, insan 
vücudu ve iç organlarında 3 boyutlu bir tura, Sketch 
Fab ise sanat tarihinde bir gezintiye çıkarıyor. 
Titans of Space ise öğrencileri uzayın derinliklerine 
götürüyor. Üstelik pilotluk ve sürücü kurslarında 
gerçeğe yakın simülasyonlarla eğitim verilebilir. 
Şirketler de tüketici memnuniyetini artırmak için bu 
tür uygulamalara başvurmaya başladı bile. Japon 
otomotiv devi Toyota, TeenDrive365 adındaki 
uygulaması ile gençlere sürücü simülasyonu 
sunarken ürünlerini tanıtıyor. Alman Bosch firması 
ise motor tamircilerinin eğitimleri için bir VR 
yazılımı geliştirdi ve eğitim maliyetlerinde önemli 
tasarruf sağladı.

İmkânsız işlere sanal çözüm 
VR teknolojisi imalat sektöründe de uygulanmaya 
başlandı. İnsan sağlığını tehdit eden ortamlarda 
tekdüze devam eden işler VR sistemleri 
sayesinde uzaktan, asgari işgücü ile yerine 
getirilebiliyor. Ayrıca insani duyularla takibi 
imkânsız üretim süreçleri de VR sistemleri ile 
güvenli ortamlarda takip edilebiliyor. Amerikan 
teknoloji firması ‘Daqri’ geçen yıl işçiler için bir 

de çeşitlenecek. Buna göre 2025’te VR yazılım 
pazarında video oyunlarının payı yüzde 60’lara kadar 
gerilerken, sağlık, mühendislik, emlak, perakende, 
güvenlik ve eğitim alanlarına yönelik yazılımların 
payı artacak.

Seyahat ve turizm de Matrix 
dönemi 
Sanal gerçeklik uygulamaları, insanlar arasında 
deneyim tekelini kaldırmayı vaat ediyor. Google 
Streetview gibi uygulamalar kişilere tanımadıkları 
kentlerin sokaklarında dolanma fırsatı verdiğinde 
büyük ilgi çekmişti. Şimdi VR yazılımcıları 2 boyutlu 
Google Streetview’e 360 derece görüntü ve ses 
katıyor. Alman Havayolları Lufthansa, Pekin, Hong 
Kong, New York, San Francisco ve Tokyo’nun önemli 
turistik merkezlerinde gezmesini sağlayan yazılımlar 
geliştirdi. Otel zinciri Marriot, bazı otellerinin 
odalarını sanal gerçekliğe taşıdı. Macera sporlarına 
yönelik kameraları ile geniş bir pazar payı elde eden 
GoPro, kullanıcılarının dünyanın dört bir yanından 
çektiği 360 derece görüntüleri paylaştıran bir 
uygulama geliştirdi. VR uygulamaları sayesinde 
Mars’ta gezinmek bile mümkün. NASA, Mars’taki 
aracı Curiosity’nin çektiği 360 derece görüntüleri 
kendi sitesinden paylaşıyor. Yerel yönetimler de 
seyahat yazılımların önemini anladı. Kanada’nın 
British Columbia Eyaleti Turizm Ofisi’nin geliştirdiği 
“Wild Within” adlı VR yazılımı, 2016’nın en beğenilen 
uygulamalarından biri haline geldi örneğin. Yakın 
gelecekte özellikle kamu sektörünün, turizmi 
geliştirme amacıyla VR uygulamaları birbiri ardına 
sunması şaşırtıcı olmayacak. Turizm şirketleri belki 
de nereye gideceğine karar veremeyen müşterilerine 
VR gözlükleri taktırıp küçük bir ön gösterim 
yaparak onların karar vermelerini kolaylaştıracak. 
Kutuplar, kızgın çöller, açık denizler, yüce dağlar, 
nesli tükenmekte olan hayvan ve bitkilerin yaşadığı 
hassas koruma alanları gibi, seyahat etmesi veya 
yerinde görülmesi zorlu bölgelerde gezinti imkânı 
veren aplikasyonlar sayesinde çevrenin korunması 
da sağlanabilecek.
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ölçen sensörlerle dolu bir kıyafeti hastalara 
giydiriyor, ardından VR gözlüklerini takarak hastanın 
bedeninin sorunlu bölgelerine ilişkin verileri gözden 
geçiriyorlar.

Yine ABD’nin Miami kentindeki Naklaus Çocuk 
Hastanesi cerrahlarından Dr. Redmond Burke, 
geçen yıl bir akciğeri eksik ve yarım kalple doğan 
bir bebeği VR gözlükleri sayesinde kurtardı. Dr. 
Burke, önce bebeğin kalbinin üç boyutlu görüntüsünü 
çıkardı, daha sonra bunu Google Cardboard VR 
gözlüğüne aktarıp bütün açılardan inceledi. Böylece 
bebeğin göğsünü açmadan neyle karşılaşacağını 
ve ne yapacağını biliyordu. Bu sayede minik bebek 
yaşama tutunabildi.

ABD’nin San Diego kentinde ise VR gözlükleri 
fobilerin tedavisinde kullanılıyor. Virtual Reality 
Medical Center adındaki kuruluş sanal gerçeklik 
gözlükleri kullanarak, kişileri korkuları ile 
yüzleştiriyor ve korkularının anlamsızlığına ikna 
ediyor. Bir Amerikalı teknoloji firması ise SnowWorld 
adını verdiği VR yazılımı sayesinde yanıklar ve diğer 
ağrılı hastalıklarda, hastanın acı ve ağrı algısını 
hafifletiyor. “Mindmaze” adındaki VR yazılımı ise 
kalp krizi geçiren hastaların beyin fonksiyonlarının 
doktor tarafından izlenerek olası felç ve 
rahatsızlıkların önüne geçilmesine yardımcı oluyor. 
Cephede savaşan askenlerin travma sonrası stres 
bozukluklarının giderilmesi için de VR teknolojisi 
araştırmaları sürüyor. 

akıllı kask geliştirdi. Bu kask üretim alanındaki 
makinelerde bulunan gelişmiş sensörler 
sayesinde işçi ile makineler arasında iletişim 
kuruyor. Böylece işçi, fabrikada insan sağlığı için 
tehlikeli olabilecek bölümlere (Boyahane, kaynak, 
kazan dairesi vb.) sanal olarak girerek sorunu 
yerinde tespit edebiliyor. Uluslararası enerji ve 
sanayi devi General Electric ise Oculus Rift ile 
ortaklığa giderek, açık deniz petrol platformları 
ve deniz rüzgâr santralleri gibi çalışılması zor 
enerji üretim tesislerinde denizin 2000 metre 
altına kadar inebilen bir insansız denizaltı ve 
basit kafa hareketleri ile bunun kontrolünü 
sağlayan bir VR gözlüğü geliştirdi. Böylece 
insanın erişemeyeceği noktalarda çıkabilecek 
sorunlardan erkenden haberdar olunuyor ve 
müdahale edilebiliyor.

Hastaya dokunmadan 
hücrelerine giriyorlar 
Sanal gerçeklik uygulamalarının heyecan 
yarattığı alanların başında sağlık geliyor. Sağlık 
profesyonelleri VR teknolojilerinin yeni teşhis ve 
tedavi yöntemlerini geliştirme potansiyelini hayata 
geçirmeye başladılar. ABD’nin California eyaletindeki 
La Jolla kentindeki Scripps Araştırma Enstitüsü’nde, 
stresli veya kaygılı hastaların muayenelerinde 
VR sistemleri kullanıyor. Doktorlar, hastanın 
metabolizmasının bütün hayati fonksiyonlarını 

ABD imalat sanayi VR’a hazır 
PriceWaterhouseCoopers’ın ABD’de yaptığı bir araştırmaya göre ABD’li imalatçıların önemli bir 

bölümü 2020 yılına kadar sanal gerçeklik uygulamalarını üretime aksettirmeyi planlıyor.

Halen VR sistemlerini uygulayanlar %12.5 

VR sistemi hazır ancak henüz uygulamayanlar %30.8

2017’de uygulamaya karar verenler %7.5

2020 yılına kadar uygulamaya koyacağını belirtenler %15.8 

VR sistemi planı bulunmayanlar %33.3
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patlama, bir felaket veya tarihi bir olayın ortasına 
koyan filmler gelebilir.

Hareket, dokunma ve koku Matrix’e engel 
Sanal gerçeklik uygulamaları ister istemez 
Matrix serisi veya Total Recall filmlerindeki gibi 
sanal gerçeklikte gerçeğini yitirme korkularını 
canlandırıyor. Ancak VR teknoloji, Matrix’teki gibi 
kişiye gerçeğini unutturmaktan henüz çok uzak. 
Öncelikle VR teknolojisi gerçeklik duygusunu 
artıracak gelişmelere imza atmış olmasına rağmen, 
koku, ısı ve dokunma hislerini sanal ortama 
taşımak için henüz girişim bile başlatılmadı. 
İnsan hareketlerinin sanal ortama aktarılmasında 
da sıkıntı var. VR yazılımlarının büyük bölümü 
kullanıcının hareketlerine göre ayarlı değil. Hatta 
çoğu kullanıcıyı belli platformlar sabit tutuyor, 
edilgen seyirciler haline getiriyor. Gerçi Virtuix 
Omni gibi kişi hangi yöne dönerse dönsün yürüme 
hareketini sanal ortama aktaran örnekler var. 
Ancak bunlar henüz ekonomik olmaktan uzak. Ayrıca 
hareketli platformların kullanılabilmesi için sanal 
gerçeklik görüntülerinin de içinde hareket edebilir 
olarak üretilmesi gerekiyor.

Taylor Swift ile milli futbol 
takımı oturma odasında
Sanal gerçeklik gözlükleri video oyunu dışı eğlence 
sektöründe de yeni ufuklar aralıyor. Samsung’un 
şimdiden bir VR konser arşivi var. Spor kanalları 
da kayıtlı maçların VR görüntülerini yayınlamaya 
başladı. VR ile canlı yayınlar henüz başlamadı 
ancak spor müsabakaları ile konserleri evin oturma 
odasından ayrılmadan, mümkün olan en geniş ve en 
uygun açıda izlemek yakında mümkün olabilecek. 
Citibank, konser organizatörü Live Nation ve 
teknoloji şirketi NextVR, eylül ayında, 2017’den 
itibaren bir dizi dünya yıldızının konserlerinin sanal 
gerçeklik ortamında canlı yayınlanması konusunda 
anlaştılar. NextVR, Amerika Açık Tenis Turnuvası ve 
Amerikan Futbol ligi maçlarının canlı yayınlanması 
için de anlaşmalar imzalandı.

Ancak eğlence alanında en heyecan verici 
gelişme, VR filmleri olacak. ABD’de çok sayıda firma 
sanal gerçeklik gözlükleri takmış 60-100 kişiye eş 
zamanlı olarak aynı filmi sağlayacak sistemlerin 
denemelerini sürdüyor. İlk deneylere katılanlar 
bu benzersiz deneyimden hayli memnun kaldılar. 
Yakında seyirciyi filmin aktörleri haline getiren, bir 
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Türk Telekom VR atağında
“Teknoloji için İnsan, İnsan için Gelişim” vizyonu doğrultusunda, ileri eğitim teknolojilerini 
çalışanlarıyla buluşturan Türk Telekom Akademi de geleceğin teknolojilerinden biri olan sanal 
gerçekliği eğitimlerine uygulayarak, alanında öncü ve ödüllü projelere imza atmayı başardı. Türk 
Telekom Akademi, sanal gerçeklik konusunda iki çalışmayı tamamladı.

1. Yüksekte Çalışma Sanal Gerçeklik 
Uygulaması 
Türk Telekom Akademi, sanal gerçeklik 
uygulamasını eğitimlerine dahil ederek 
çalışanlarına gerçeğe en yakın ortamda saha 
deneyimi edinme imkânı sunmayı başardı. 
Proje kapsamında Türk Telekom’un saha 
çalışanları, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki 
eğitimlerini “Yüksekte Çalışma Sanal Gerçeklik 
Uygulaması” ile almaya başladı. Eğitimlerde 
telefon destekli sanal gerçeklik gözlüğü ile 
kullanılabilecek uygun bir uygulama tasarlandı. 
Sahada aktif olarak görev alacak olan çalışanlar, 
bu uygulama ile metrelerce yükseklikteki 
iletişim kulelerine tırmanmadan, gerekli ve 
doğru tırmanma ekipmanlarını seçme, güvenli 
şekilde tırmanma ve doğru bağlantı noktalarını 
güvenli bir ortamda uygulamalı olarak 
tecrübe etme imkânına sahip oluyorlar. Ayrıca 
uygulama dış ses ile desteklenerek göze ve 
kulağa aynı anda hitap edilmesi sağlandı.

Bu yeni eğitim programı hakkında Türk 
Telekom Akademi ve Yetenek Yönetimi 
Direktörü Saynur Önen şunları söyledi: 
“Çalışanlarımız için sürekli eğitim ve gelişim 
platformu olarak konumlandırdığımız Türk 
Telekom Akademi çatısı altında yaratıcı ve öncü 
uygulama ve programlar hayata geçiriyoruz. 
İnsana yatırımı ana stratejilerinden biri olarak 
gören şirketimizin teknoloji alanındaki gücünü 
de arkamıza alarak eğitim alanında yenilikçi 
öğrenme biçimleri geliştiriyoruz. ‘Teknoloji için 
İnsan, İnsan için Gelişim’ sloganıyla çıktığımız 
bu yolda geliştirdiğimiz ‘Yüksekte Çalışma Sanal 

Gerçeklik’ projemiz ile bir ilke daha imza atmış 
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu eğitim 
Türkiye’nin her noktasında çalışanlarımıza 
veriliyor. Hem bu eğitimin etkinliğini artırarak 
çalışanlarımızın bu konuya ne kadar değer 
verdiğimizi hissetmesini sağlamak hem de 
ilk defa Yüksekte Çalışma eğitimi alacak 
çalışanlarımızın kulelerde karşılaşacağı 
zorlukları önceden görmesini istedik.

Türk Telekom Akademi, çalışanlara verdiği 
iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri için iş 
güvenliği ekibi ile birlikte geliştirdiği sanal 
gerçeklik uygulaması ile Stevie Üstün İşveren 
Ödüllerinde Altın Stevie ödülünün sahibi oldu.

2. Telekomünikasyon Teknolojileri Sanal 
Gerçeklik Uygulaması 
Bu uygulama ile Türk Telekom müşterilerine 
sunulan sabit, internet, mobil ve IPTV 
teknolojilerinin alt yapılarını sanal gerçeklik 
ortamında anlatıyor. Bu uygulama ile sanal 
olarak tasarlanmış ev ortamında başlayan 
iletişim sürecini uçtan uca deneyimleyebilmek 
mümkün.
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2016’nın sanal gerçeklik uygulamaları 
açısından patlama yılı olacağı tahmin 
ediliyordu. Nitekim Facebook’un VR 

gözlüğü Oculus Rift, HTC’nin Vive ve Sony’nin 
PlayStation VR’ı piyasaya sürülmeden yüksek 
fiyatlarına rağmen binlerce ön sipariş almışlardı. 
Fakat bu sayıda okuyacağınız gibi giderek farklı 
alanlarda uygulama şansı bulmasına rağmen 
sanal gerçeklik uygulamaları henüz emekleme 
aşamasında. VR uygulamalarında asıl patlama 
2020 sonrasında bekleniyor.

Buna karşı “Artırılmış Gerçeklik” (AR) alanında 
sürpriz bir atılım tüm dünyada teknoloji alanında 
gündemi oluşturdu, VR uygulamalarını gölgede 
bıraktı. Japonya’nın yıllardır çocukları peşinden 
koşturan çizgi filmi Pokémon’dan uyarlanan 
artırılmış gerçeklik oyunu “Pokémon Go” tüm 
dünyada büyük ilgi uyandırdı.

Artırılmış gerçeklik en az 15 yıldır oyun 
dünyasında kullanılıyor. Nitekim Pokémon Go’dan 
yaklaşık 6 yıl önce bir Mudlark adındaki İngiliz 
teknoloji firmasının geliştirdiği “Choromarama” 
adındaki bir oyun da benzer özelliklere sahipti: 
Oyun tıpkı Pokémon Go’daki gibi, kentin herhangi 
bir yerinde karşılaşılabilecek canavarların 
yakalanması ve bunların diğer canavar avcıları ile 
savaştırılması senaryosu üzerine kuruluydu. Ancak 
Choromarama’nın popülaritesi İngiltere ile sınırlı 
kalmıştı. Artırılmış gerçeklik Hollywood filmlerinden 

(Azınlık Raporu, Iron Man, Avatar vb.) savaş uçakları 
pilotlarının kasklarına kadar çok sayıda alanda 
kullanılmaya başlandı. 

Günde 2 saat fazla yürütüyor
Pokémon Go’nun Temmuz ayında piyasaya 
çıkmasının üstünden bir ay bile geçmeden 100 
milyondan fazla oyuncuya ulaşmasının ardında 
ise dayandığı çizgi film karakterlerinin cazibesi 
vardı. 1990’lı yıllarda doğanların çizgi filmini göz 
kırpmadan izlediği, oyun kartlarını değiş-tokuş 
ettiği, gameboy oyununun başında saatler geçirdiği 
Pokémon, bugün dünyanın dört bir yanında yaşayan 
10-35 yaş arası geniş bir hayran kitlesine sahip. 
Oyunun insanları kapalı alanlara hapsetmeyip 
açık havaya çıkmayı teşvik etmesi de cazibesini 
artırdı. Çünkü Pokémon Go oyuncularını yürümeye 
ve sosyalleşmeye teşvik ediyor. Dijital piyasa 

Gerçekliği artıyor…
Artırılmış gerçeklik (AR) uygulamaları, bilinen dünya ile dijital dünyayı 

bir araya getirirken pek çok fırsata kapı aralıyor. Çok yakında dış 
dünyayı, üzerine birtakım yazı ve rakamların vurduğu bir “Robocop” 

kaskının camından görür hale gelebiliriz. AR, dünyanın bütün 
dijitalleşmiş bilgisini burnumuzun ucundan daha yakına taşıyor.
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bilgileri de alabiliyor. Bu da reklam ve tanıtım 
faaliyetleri açısından son derece büyük avantaj 
yaratıyor. Nitekim dev firmalar reklam için Pokémon 
Go’nun yaratıcısı Niantic’in kapısını aşındırmaya 
başladı bile. Oyunun Facebook veya Foursquare’e 
bir reklam mecrası haline gelmesi işten değil. Çok 
yakında Pokémon karakteri peşinde koşanlar kendi 
profili ve alışveriş alışkanlıklarına uygun reklamlarla 
karşılaşacaklar. Kentlerin turistik ve tarihi 
bölgelerini tanıtmak için de adımlar atıldı. Moskova 
ve Brüksel belediyeleri şimdiden kentlerini gezenlere 
çevredeki yapılar ve o yapılarda yaşayan önemli 
isimler hakkında bilgi veren artırılmış gerçeklik 
yazılımları geliştirdiler.

Bu yüksek potansiyeli nedeniyle artırılmış 
gerçeklik uygulamaları oyun ve gezi dışında amaçlarla 
da geliştirilmeye başlandı. İşletmeler üretim ve 
hizmet süreçlerini iyileştirmek, verimliliği artırmak 
için AR uygulamalarına yöneliyorlar. Dünyanın en 
büyük şirketlerinden küçük esnafa herkes kendi 
AR uygulamasını geliştirmek veya AR uygulama 
platformlarında yer almak için harekete geçti.

Artırılmış Gerçeklik sanayi ve hizmetlerde 
verimliliği, günlük yaşam kalitesini artıracak 
muazzam bir teknoloji. Günümüzde artırılmış 
gerçeklik teknolojisi arkeolojiden mimariye, 
eğitimden sanata, sağlıktan savunmaya 
kullanılmakta. Microsoft, NASA, Volvo, Caterpillar ve 
diğerleri bu teknolojiyi güçlü biçimde destekliyorlar.

araştırmaları şirketi Qualtrics’in Ağustos ayında 
yaptığı araştırmaya göre Pokémon Go piyasaya 
çıktığından beri oyuncuları her gün 2 saat daha 
fazla dışarıda kalıyor. Kullanıcıların yüzde 43’ü oyun 
sayesinde 1 kilodan fazla verdiğini, yüzde 44’ü 
Pokémon karakteri peşindeyken daha önce gitmediği 
müze, anıt ve mekânları keşfettiğini söylüyor... 

Gerçeğin üstünlüğü 
İnsanları gerçeklikten kopararak bambaşka bir 
âleme götüren sanal gerçeklik uygulamaları 
karşısında, sanal olanı gerçek dünyaya taşıyan 
artırılmış gerçeklik uygulamalarının kısa sürede 
ilgi toplaması şaşırtıcı değil. Artırılmış gerçeklik 
uygulamaları gerçek dünya hakkında kısa sürede 
bilgi edinilmesini sağlarken eşsiz fırsatlar sunuyor.

Öncelikle artırılmış gerçeklik uygulamalarının VR 
ve diğer teknolojilere göre bir donanım üstünlüğü var. 
Çünkü artırılmış gerçeklik uygulamaları için geçerli 
donanım bugün dünyada Statistica.com verilerine 
göre 2.1 milyar kişinin elinde bulunuyor: Akıllı cep 
telefonları. Google’ın artırılmış gerçeklik platformu 
olarak planladığı Google Glass ile dünya kamuoyunun 
gündemine gelmiş olsa bile, artırılmış gerçeklik artık 
özel bir donanım veya platform gerektirmiyor.

Her sektörde büyük fırsat
Artırılmış gerçeklik teknolojisinin bir diğer 
avantajı da, akıllı kent ve nesnelerin interneti 
uygulamalarının hızla yaygınlaşması. Böylece 
kullanıcılar, bulundukları bölge hakkında sadece 
uygulamanın sunduklarını değil çevreden sunulan 

5 yılda 2 milyar AR 
uygulaması indirilecek 
Juniper Research’ün araştırmasına göre 
2016 sonunda 17 milyon artırılmış gerçeklik 
uygulaması cep telefonlarına indirildi. 
Önümüzdeki 5 yıllık yakın gelecekte ise, 
artırılmış gerçeklik uygulamalarının 2 milyar 
indirilmeye ulaşacağı raporda yer alıyor. 
Uygulama indirilme sayısındaki artışla paralel 
olarak artırılmış gerçeklik uygulama pazarı da 
büyümesini sürdürecek.

Artırılmış gerçeklik 
uygulamaları gerçek dünya 
hakkında kısa sürede bilgi 

edinilmesini sağlarken eşsiz 
fırsatlar sunuyor.
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süreleri gibi) şimdiden cep telefon uygulamaları ile 
kullanıcılara aktarılıyor. Brezilya’nın Rio De Janeiro 
Belediyesi için geliştirilen bir AR uygulamasında 
şehrin su idaresinin işçileri, su borularının patlama 
noktalarını geliştirilen özel kaskta hatasız tespit 
edebiliyorlar. Paris’te, belediyenin geliştirdiği bir 
program sayesinde en yakın park yeri, otopark, taksi 
durağı veya belediyenin bisiklet kiralama noktaları 
kullanıcıya bildiriliyor.

“Yakışır mı” sorusu ortadan 
kalkıyor
AR uygulamalarının perakende sektöründe de hem 
satıcı hem de tüketici tarafından önemli değişimlere 
yol açacak potansiyeli var. Bu yazılımlar sayesinde 
tüketici alacağı kıyafetin, kullanacağı saç boyasının 
kendisine yakışıp yakışmayacağını görebiliyor. 
Alacağı eşyanın odasına uyup uymayacağını, iç 
mimarın tasarımının dükkânında nasıl duracağını 

Şehri avucunuzun içine 
alacaksınız
Nesnelerin interneti uygulamaları sayesinde şehir 
yönetimleri trafik yoğunluğundan hangi sokaktan 
ne kadar çöp çıktığına, hangi hatta su kaçağı 
olduğundan suç oranının arttığı mahallelere kadar 
her türlü bilgiyi elde ediyor. Hatta Singapur’un 
bir “sanal ikizi’ bile yaratıldı. Bunların bir kısmı 
(Trafik yoğunluğu, hava durumu, barajlardaki su 
durumu veya durağa yaklaşan otobüslerin geliş 

2020’de 120 milyar dolara 
ulaşacak 
Artırılmış Gerçeklik pazarı, sektörün 
uzmanı danışmanlık şirketi Digi-Capital’in 
tahminlerine göre 2016 sonunda 515 milyon 
dolarlık bir hacme ulaştı. Digi Capitial’e göre 
bu rakam 2020’de 220 kat artacak.

2016 515 milyon dolar 

2017 15 milyar dolar

2018 30 milyar dolar 

2019 65 milyar dolar 

2020 120 milyar dolar

50 milyar cihazın verisi 
cebimizde olacak
Nesnelerin interneti uygulamaları tüm 
dünyada yaygınlaşıyor. Uluslararası IoT 
Platformu’nun tahminlerine göre 2016’da 22.9 
milyar cihaz internete bağlı olarak nesneler 
arasında veri paylaştı. Bu rakam 2020’de 2 
katına çıkabilir.

2016 22.9 milyar 

2017 28.4 milyar

2018 34.8 milyar

2019  42.1 milyar

2020 50.1 milyar

Artırılmış Gerçeklik pazarı, 
2016 sonunda 515 milyon 
dolarlık bir hacme ulaştı. 

Digi Capitial’e göre bu rakam 
2020’de 220 kat artacak.
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teknoloji devi Philips, Accenture ile birlikte cerrahlar 
için bir aplikasyon geliştirdi örneğin. Bu aplikasyon 
hastanın hayati verilerini gözlüğe yansıtırken, 
cerrahın gördüklerini de cerrah adaylarına aktarıyor. 
Microsoft ise AR gözlüğü HaloLens için tıp eğitim 
uygulaması geliştirdi. Bu yazılım sayesinde tıp 
öğrencileri kadavraları delik deşik etmeden 
tüm yönleriyle inceleyebilecekler. Böylece tıp 
fakültelerinin kadavra bulma sıkıntısı sona erecek.

Bitki susadığını söyleyecek 
Artırılmış Gerçeklik uygulaması tarımda da 
uygulama bulmakta gecikmedi. ABD’de yaşayan Türk 
girişimci Zeki S. Günay’ın Cratus firması, toprağın 
sıcaklığı ve nemini sürekli ölçerek tarlasında yürüyen 
bir çiftçiye hangi bölgedeki bitkilerin ne kadar 
suya ihtiyacı olduğunu gösteren bir AR uygulaması 
geliştirdi. Günay, “Kuraklıklar bu kadar sıklaşmışken, 
çiftçilerin daha dikkatli su tüketmesinin sağlanması 
gerekiyor” diyor.

geri dönülmez masraflara katlanmadan önce 
deneme ve karar verme imkânı buluyor. Avon’ın 
Sihirli Ayna yazılımı kullanıcının selfie görüntüsü 
üzerinde güzellik malzemelerinin nasıl durduğunu 
anında gösteriyor. IKEA da katolog ürünlerinin 
bazılarının tüketicinin evinde nasıl duracağının 
anlaşılması için bir AR yazılımı geliştirdi.

Bir buldozeri tamir 
edebilirsiniz 
AR uygulamaları imalat sektöründe de heyecanla 
karşılandı. Çünkü artırılmış gerçeklik, montaj, bakım 
gibi karmaşık görevlerin görüş alanı içine ek bilgi 
takarak bu görevleri basitleştirebilir. Örneğin, bir 
tamirci kullanma kılavuzunu açıklığa kavuşturmak 
için bir sistemin parçalarını görüntüleyebilir. 
Boeing, BMW ve Volkswagen imalat ve montaj 
süreçlerini iyileştirmek için montaj hattında 
artırılmış gerçeklik kullanıyorlar. Özellikle kullanma 
kılavuzu veya arızalarda neler yapılması gerektiğinin 
anlatılması konusunda AR yazılımlarından sıkça 
faydalanılıyor. Örneğin iş makineleri üreticisi 
Caterpillar, özel gözlüklerle bakıldığında bir buldozer 
ve iş makinesinin sorunlu veya sorun yaratabilecek 
parçaları hakkında bilgi veren, arızaların giderilmesi 
için yönergeleri sıralayan bir AR geliştirdi. Yazılım 
sadece sorunları tespit etmiyor, iş süreçlerini 
metrik gözlemlerle takibe de yarıyor. Örneğin bir 
şantiyede çalışan bir iş makinesinin o gün kaç 
ton yük kaldırdığını, ne kadar yakıt harcadığını 
ve ne kadar süre boş kaldığını anında öğrenmek 
mümkün. Volkswagen ise yeni tasarım araçlarını 
pahalı çarpışma testlerine sokmadan önce AR 
uygulamasına sokuyor ve olası noksanlıklar test 
öncesi tespit edilmeye çalışıyor. 

Cerrahın gözünden hiçbir şey 
kaçmayacak
AR uygulamaları tıp ve sağlık alanında köklü 
deönüşümlere yol açabilir. Bir dönem Google’un 
denediği ancak rafa kaldırdığı Google Glass, pek 
çok girişimciye ilham kaynağı oldu. Hollandalı 

Boeing, BMW ve Volkswagen 
imalat ve montaj süreçlerini 

iyileştirmek için montaj 
hattında artırılmış gerçeklik 

kullanıyorlar.
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B ütün insan ve nesneler gezegeni bağlantılı 
hale geliyor. Beş milyar insanın mobil 
cihazlara erişimi var ve üç milyardan fazla 

insan internet üzerinden istediği anda istediği kişiye 
ulaşabiliyor. Birkaç yıl içinde internete bağlanacak 
nesne sayısı 50 milyara çıkacak.

Bir sonraki devrim yapay zekâda olacak. Yapay 
zekâ hızla öne çıkıyor. Artan bilgiişlem gücü, büyük 
veri ve makine öğrenmesinin yakınsaması dünyamızı 
yeniden şekillendirmeye başlıyor.

Bugün her şirket yapay zekâyla, onun gücünü 
kullanma ve ürün ve hizmetleriyle bütünleştirme 
sorunuyla şu ya da bu şekilde karşılaşıyor. 
Dijital çağda yetişen yeni kuşaklar da artan 

ölçüde şirketlerin ihtiyaçlarını anında fark edip 
karşılamalarını, kendilerine mobil cihazlarından 
özelleştirilmiş çözümler önermelerini bekliyor.

Yapay zekâyı kullanmak şirketlerin mahremiyet 
ve güvenlik konusunu yeniden düşünmelerini 
gerektiriyor. Makine sizin hakkınızda ne kadar çok 
şey öğrenirse, sizin ihtiyaçlarınızı o kadar daha 
iyi tahmin edebilir ve size o kadar iyi hizmetler 
sunabilir. Ancak bunun için şirketlerin müşteri 
enformasyonunun mahremiyet ve güvenliğini 
güvence altına almaları şart. Şeffaflık olmadan 
da güven doğmaz. Şirketlerin müşterilerine 
kişisel verilerinin nasıl kullanıldığı konusunda açık 
davranmaları gerekir. Burada veri güvenliğini  

Yapay zekâ 
devrimi hızlanıyor
Ancak bir güven devrimi 
olmaksızın başarısız kalacak…
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formatında yapabilmeleri gerekir. Çünkü insanların 
tıp, finans, hukuk gibi mesleklerde kanıta dayalı 
kararlara ihtiyaçları vardır.

Bunun da ötesinde yapay zekâ sistemlerinin 
görev, kişi, meslek ya da kültür gibi bağlamlara 
uygun etik değerleri gündeme dahil edebilecek 
mekanizmaları olmalıdır. Bu sanıldığı kadar zor 
değildir. Çünkü etik değerler, tıpkı algoritmalar gibi, 
kurallar çevresinde inşa edilir. Yapay zekâ sistemleri 
öğrenen sistemler olduğu için zamanla insan 
davranışını gözlemleyerek boşlukları doldurabilir 
hale gelebilirler.

Yapay zekâ güçlü bir sistemdir. Her güçlü 
sistemde olduğu gibi geliştirilmesi ve yayılmasında 
büyük özen gösterilmesine gerek vardır. Onu 
karmaşık toplumsal problemlere uygulamak gibi 
bir yükümlülüğe sahipsek bir o kadar da onu güven 
oluşturacak ve insanlığa özen gösterecek şekilde 
geliştirmek yükümlülüğümüz vardır.

Bunun da ötesinde : 
Yapay zekâyı çevre dostu yapmalıyız. 

İnsanlığı ve gezegenimizi baskı altında tutan, iklim 
değişikliğinden finansal krizlere, suç ve terörizmden 
savaş, açlık, cahillik, yoksulluk ve eşitsizliğe kadar 
çeşitli somut kötülükleri aşabilmek için mümkün olan 
en zeki teknolojileri geliştirmeliyiz.

Yapay zekâyı insan dostu yapmalıyız. 
Yapay zekâ her zaman insanı bir araç değil amaç 
olarak görerek işleyebilmelidir.

Yapay zekânın aptallığını insan zekâsı 
için kullanmalıyız. Öğrenen makineler ve 
robotlarla milyonlarca çalışma yeri tasfiye olacak, 
değiştirilecek ve yeniden yaratılacak. Bunun 
maliyetleri toplumca karşılanmalı ve yararları da 
herkesçe paylaşılmalıdır.

Kısaca, yapay zekânın bizi daha insan 
yapmasını sağlamalıyız. Akıllı teknolojilerimizi 
insanlığın ve gezegenimizin zararına kullanmamız 
riski ciddidir. Churchill’in bir zamanlar dediği gibi, 
“Biz binalarımızı şekillendiririz, sonra da binalarımız 
bizi şekillendirir.” Bu söz enformasyon âlemi akıllı 
teknolojiler için de geçerlidir.

tehdit eden zayıflıkların en iyi gene yapay  
zekâ yetenekleriyle saptanabildiğini de eklemek 
gerekir.

Yapay zekâ sistemlerine olan güven de tıpkı 
kişisel dostluklarda olduğu gibi, ancak zaman 
içinde gelişecektir. Ne var ki bunun için bu 
sistemlerin daha en baştan insanlarla güvene 
dayalı bir işbirliği içinde çalışacakları şekilde 
tasarlanmaları gerekir.

Örneğin yapay zekâ sistemlerinin belli bir sonuca 
niçin ve nasıl vardıklarını insanlara açıklayabilmeleri 
gerekir. Böylece insanlar sistemin mantığını 
değerlendirebilir. Hatta bunu, ayrıntılara daha iyi 
inebilmek için rapordan çok karşılıklı konuşma 
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Teknolojinin iyi niyetli kullanımı kötüye 
de yol açabilir

Joi Ito
Teknoloji, sanat ve tasarımın 

bütünleştirilmesi için çalışan 

bir laboratuvar olan MIT Media 

Lab’in direktörü

Yapay zekâ bugün ağırlıklı olarak makine 
öğrenmesi şeklinde gelişiyor. Bu “genişleyen” 
zekânın (GZ) Yapay zekânın ağır basan biçimi 
haline gelmesi bekleniyor. Ancak şu var ki GZ’yi 
mümkün kılan algoritmalar makineye insanlar 
tarafından öğretiliyor. O nedenle pekâlâ 
insanlığın başına bela olan her türden önyargıyı 
onlar da yaymaya başlayabilir. Ahlaki bir 
temel üzerinde kurulmadığı sürece esenliğimizi 
ilerletmek için geliştirilen teknolojiler sonuçta 
toplumumuzun en kötü yanlarını daha da 
büyütür hale gelebilirler.

Sözgelimi, internet bugün her türlü nefret ve 
kin duygularını yaymak için kullanılabiliyor. 

O nedenle bu teknolojilerin toplumla birlikte 
nasıl bir evrim geçireceği konusunda öncelikle 
çok geniş tartışma ve araştırmalara ihtiyacımız 
var. Öte yandan sadece akıllı değil aynı 
zamanda sosyal bakımdan sorumlu bilgi işlem 
teknolojileri geliştirmek zorundayız.

Yapay zekâ yaşamlarımızı ele mi 
geçiriyor?

Garry Kasparov
İnsan Hakları Vakfı  

Başkanı ve satranç eski 

dünya şampiyonu.

Makineler ilk icat edildikleri günden beri hep insanları 
ikame etmiştir. Ama her yeni makine çalışma yerlerini 
tasfiye ederken daha ilk gününden kendisini tamir 
etmek için gerekli yeni çalışma yerleri getirmiştir. 
İnsanlar uyarlanabilirdir. Bizler yaratıcıyız. Karamsar 
olmaya gerek yok. Kaybettiklerimizi görebiliyoruz, ama 
yeni şeyleri onlar gelene kadar göremeyiz. 

20 yıl önce IBM’in Deep Blue bilgisayarına karşı 
yaptığım satranç maçlarında insanların her zaman 
insan performansını taklit edebilecek makineler 
yapmanın bir yolunu bulacağını öğrendim. Ama 
insanlar hâlâ satranç oynamaya devam ediyor ve iyi 
haber makinelerin bizi sıkıcı işlerden kurtararak daha 
yaratıcı ve tutkulu kıldığıdır.

Kuşkusuz bugün bir kişinin özgürleşmesi başka 
birinin işsiz kalması anlamına geliyor, en azından 
kısa bir süreliğine. O nedenle insan tutkusunun 
otomasyonun önünde koşmasını sağlamak zorundayız. 
Bu, katil robotlarda çok daha önemli bence. 
Makinelerin sağladığı büyük verimlilik artışlarının 
-yeni çalışma yerlerinin icat edilmesi yolunda- atak bir 
şekilde yatırıma dönüşmesi gerekiyor. İnsanlığa en iyi 
iş güvencesini sağlayacak şey, yeni ve bilinmeyen olana 
bastırmak olacaktır.

Yapay zekâ insanın yerine 
geçebilecek mi?

Susan Bennett
2011’de Apple iPhone’nun 

Siri’sini seslendiren  

ses sanatçısı.

Makinelere insani duygular programlanmadığı 
sürece ırk, din, inanç vb. nedenlerle birbirlerinden 
nefret etmesi mümkün olmayan yeni akıllı 
yaratıklara sahip olacağız. Peki ama, müzik, sanat, 
edebiyat, mizah da yapabilecekler mi? Yapay zekâ 
insanın yerine geçebilecek mi? Birkaç yıl içinde  
bunu da göreceğiz.
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Yapay zekâyla daha iyi tüketici tercihleri 
yapabiliriz

Shauna Mei
Online ticaret şirketi  

AHALife kurucusu

Alışveriş sırasında yapay zekâ sizin “tarzınızı”, 
“bilinçli tüketime” yatkınlığınızı ve harcama 
alışkanlıklarınızı öğrenebilir ve sonra bunlara göre bir 
katalogtan sizin hiçbir zaman yapamayacağınız kadar 
verimli bir şekilde belli ürünleri seçip size önerebilir. 
Sizinle işbirliğine dayalı bu filtreleme satın alma 
tahminlerinde uzman bir stilistin tavsiyelerinden daha 
iyi olacaktır.

Böylece yeni bir “keşifçi alışveriş” dünyası ortaya 
çıkıyor. İnsanı güçlendiren yapay zekâ size hem zaman 
kazandırır hem de daha verimli tercihler yapmanızı 
mümkün kılar.

İnsanlar ancak cyborg olarak teknolojiyle 
başa çıkabilirler

Neil Harbisson
Britanyalı sanatçı ve  

cyborg aktivisti

Eğer teknolojinin insanlardan daha akıllı hale 
gelmesini istemiyorsak insanlar olarak teknoloji 
haline gelmek zorundayız. Bizler birer cyborg olursak 
teknolojik karşıtlarımızla aynı hızla gelişebiliriz. 
Vücutlarımıza yapay duyular ekleyerek gerçekliği 
algılamamızı genişletebilir, daha çok bilgi edinebilir ve 
daha akıllı hale gelebiliriz.

Bizler, bir tür olarak nasıl bir şey olmak istediğine 
kendisi karar verebilecek tarihteki ilk kuşağız. 
Vücutlarımızın dünyayı deneyimleme kapasitesini 
genişletmek için yeni duyular ve ilave organlar 
ekleyebiliriz. Kendimizi yeniden tasarlayabiliriz. 
Teknolojiyle iç içe geçerek gelecekteki kendimizi 
yaratabiliriz.

“Robotlar eski çalışma 
yerlerini tasfiye ederken 
yenileri icat edilmelidir”
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H epimiz yapay zekânın nelere muktedir olduğunu merak ediyoruz. İşimizin, şirketimizin, 
sektörümüzün geleceğinin bu sorunun cevabına bağlı olduğunu seziyoruz. Ne var ki yapay 
zekânın gücü konusunda medyada çoğu zaman “yakında dünyanın yönetimini yapay zekâ ele 

alacak” türünden gerçekçi olmayan tablolar çiziliyor.
Yapay zekâ daha şimdiden web aramalarını, reklamcılığı, e-ticareti, finansı, lojistiği, medyayı ve daha 

birçok sektörü ciddi boyutlarda dönüştürüyor. Ama yapay zekâ sihirli bir şey değil. Onun kendi işimizi nasıl 
etkileyebileceğini görmek için öncelikle şu anda neler yapabildiğine bakmamız gerekiyor.

Yapay zekânın dönüştürücü etkisi çok geniş bir yayılıma sahip olmakla birlikte uygulanan tipleri şaşırtıcı 
ölçüde sınırlı. Son yıllardaki gelişiminin neredeyse hepsi -belli bir veri girdisinin (A) kullanılarak hızla bazı 
basit yanıtların (B) elde edilmesi şeklindeki- tek bir tip üzerinden gerçekleşmiştir. Örneğin:

A girdisinden B çıktısını elde etme yeteneği 
birçok sektörü dönüştürecektir. A>B yazılımını 
üretmeye kontrollü öğrenme deniyor. Bu, bilim 
kurgunun bize vaat ettiği akıllı robotlardan çok uzak 
bir şey. Ve insan zekâsı da A>B’den çok fazlasına 
muktedir. Ancak bu A>B sistemleri bugün çok 
hızlı bir gelişme kaydetmekte. Bunların en iyileri 
derin öğrenme ya da derin nöron ağları olarak 

adlandırılan, kısmen beynimizin yapısından esinlenen 
bir teknoloji ile geliştiriliyor.

Birçok araştırmacı yapay zekânın başka 
biçimlerini inceliyor. Bunların bazılarının sınırlı 
bağlamlarda yararlı sonuçlar verdiği görülüyor ve 
zekânın daha yüksek seviyelerini mümkün kılacak 
atılımların gerçekleşmesi de olası, ancak buraya 
götürecek belirgin bir yol henüz ortada yok.

GİRDİ A YANIT B UYGULAMASI
Resim Bu bir insan resmi mi? 

(0 ya da 1)
Foto etiketleme

Kredi başvurusu Krediyi geri ödeyecek mi?
(0 ya da 1)

Kredi onayları

Reklam ve kullanıcı enformasyonu Kullanıcı reklamı tıklayacak mı?
(0 ya da 1)

Hedefli online reklamlar

Ses kaydı Ses kaydının çözümü Konuşma algılama

İngilizce cümle Fransızca cümle Dilden dile çeviri

Donanım sensörleri, uçak motoru vb. Hata verecek mi? Önleyici bakım

Araba kamerası veya başka sensörler Başka arabaların konumu Sürücüsüz arabalar

Yapay zekâ bugün neleri 
yapabiliyor, neleri yapamıyor?

Yapay zekânın bugün nelere muktedir olduğunu anladıktan  
sonra yapılması gereken bunu stratejimize dahil etmek.
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kaynak kodlarını yayınlıyor ve herkesle paylaşıyor.  
O nedenle bu açık kaynak dünyasında bugün kıt olan 
asıl olarak şunlardır:

Veri: Önde gelen yapay zekâ ekipleri arasında 
birçoğu diğerlerinin yazılımlarını en çok bir iki sene 
içinde yeniden üretebilir. Ancak bir başkasının 
verilerine erişebilmek giderek son derece zor hale 
geliyor. O nedenle birçok şirket için asıl korunması 
gereken şey yazılımdan çok veri oluyor.

Yetenek: Açık kaynak yazılımını indirip kendi 
verinize basitçe “uygulamak” pek işe yaramaz. 
Yapay zekânın sizin şirketinizin bağlamına ve 
verilerine göre özelleştirilmesi gerekir. Bugün bu 
işi yapabilecek yetenekler uğruna ciddi bir rekabet 
yaşanmasının nedeni budur.

Yapay zekânın insanlığın en iyi ve en kötü 
yanlarını yansıtma potansiyeli üzerine çok şey 
söylendi. Örneğin, yapay zekânın yalnız yaşayan 
insanlara sohbet ve konfor sağlama olanaklarını 
gördük, ama aynı şekilde ırk ayrımcılığına dahil 
olabildiğini de. Gene de yapay zekânın kısa 
vadede insana verebileceği muhtemelen en büyük 
zarar, yapay zekâ sayesinde otomasyona tabi 
tutabileceğimiz işler eskiye oranla hızla çoğalmakta 
olduğu için, insanı işsiz bırakmak olabilir.

O nedenle attığımız bu adımlarla her insanın 
serpilip gelişme imkânlarına sahip olacağı bir dünya 
kurmakta olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor.

 Andrew Ng, Baidu baş bilimcisi, Coursera 
kurucu ortağı ve Stanford Üniversitesi konuk 
öğretim üyesi.

Günümüzdeki kontrollü öğrenme yazılımlarının 
bir Aşil topuğu var: Muazzam miktarlarda veriye 
ihtiyaç duyuyor. Sisteme hem A’nın hem de B’nin çok 
sayıda örneğini göstermeniz gerekiyor. Sözgelimi 
bir foto etiketleyicisi yapmak için on binlerce ya da 
yüz binlerce resim (A) ile bu resimlerde insanın olup 
olmadığını söyleyen etiketlere (B) ihtiyaç var. Bir 
konuşma algılayıcı sistemi yapmak için aynı şekilde 
on binlerce saatlik ses kaydı ile bunların çözümleri 
gerekiyor.

Öyleyse, A>B neler yapabilir? Aşağıdaki kural 
bu teknolojinin ne kadar bozucu olabileceğini 
gösteriyor: Eğer tipik bir kişi zihinsel bir görevi 
bir saniyeden daha kısa bir süre düşünerek 
yapabiliyorsa, bu görevi şu anda ya da yakın 
gelecekte yapay zekâ kullanarak otomatik hale 
getirebiliriz.

Bugün insanlar tarafından bir saniyeden daha 
kısa bir süre içinde yerine getirilen birçok önemli 
görev var: Kuşkulu davranışları saptamak üzere 
güvenlik videosunu incelemek, bir arabanın bir 
yayaya çarpmak üzere olup olmadığına karar 
vermek, taciz amaçlı online içeriği saptayıp 
kaldırmak, vb. Bu görevler otomasyon için 
olgunlaşmıştır. Ancak bu görevlerin her biri çok daha 
geniş bir iş bağlamında yer almaktadır, o nedenle 
işinizin diğer kısımlarıyla olan bu bağlantıları 
saptayabilmek çok önemlidir.

Yapay zekâ çalışmaları, A ve B’yi özenle seçip 
yapay zekânın A>B ilişkisini kestirebilmesi için ona 
yardımcı olacak veriyi sağlamayı gerektiriyor. A ve 
B’nin yaratıcı bir şekilde seçilmesi son dönemde 
birçok sektörü devrimcileştirdi. Ve bu devam 
edecektir.

Yapay zekânın bugün nelere muktedir olduğunu 
anladıktan sonra yapılması gereken bunu 
stratejimize dahil etmektir. Bunun için değerin 
nerede yaratıldığını ve nelerin kopyalanmasının 
zor olduğunu belirleyebilmek gerekir. Yapay zekâ 
topluluğu, günümüzde bilimsel gelişimde neredeyse 
genel kural haline gelmiş olduğu gibi, şaşırtıcı 
ölçüde açıklık yanlısı. Önde gelen araştırmacılar 
yeni fikirlerini ve geliştirdikleri modelleri, hatta açık 

“Yapay zekânın kendi işimizi 
nasıl etkileyebileceğini 

görmek için öncelikle şu 
anda neler yapabildiğine 

bakmamız gerekiyor.”
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NFV nedir ve SDN ile ilişkisi 
nedir?
Ağ teknolojilerinde son dönemde, donanım merkezli 
yaklaşımdan yazılım tabanlı bir modele doğru 
bir dönüşümün olacağı öngörülüyor. Nesnelerin 
interneti çılgınlığı ile 2030’da 20 milyarın üzerinde 
canlı, cansız nesnelerin internet ortamında birbirleri 
ile etkileşim halinde haberleşeceği, dolayısıyla 
hızla artan bant genişliği ve donanım ihtiyaçları 
ile 5G (2020), 6G (2030), 7G (2040), 8G (2045) 
şeklinde teknolojik gelişmelerin olacağı öngörülüyor. 
Geleneksel yapı ile müşterilere sunulacak yeni 
hizmetlerin, üretici firmaya özel donanım ve 
yazılımlardan oluşan sistemler ile geliştirmesi 
zaman alan ve yüksek maliyetli uygulamalar ile 
yönetilmesi mümkün gözükmüyor. Bu nedenle 
maliyetleri düşürmek için tescilli ve özel donanım 
platformları yerine esnek ve hızlı, yeniliğe imkân 
veren yazılım tabanlı ağ mimarisine doğru bir 
geçiş başlamış durumda. 5G teknolojisinin ve 
bundan sonraki gelişmelerin de sanallaştırılmış NFV 
altyapısı üzerinden verilmesi öngörülüyor.

Bu sanallaştırılmış altyapı geçişlerinde iki yazılım 
teknolojisi vardır. Bunlar; büyük ve karmaşık ağları 
oluşturmayı ve etkin olarak yönetmeyi kolaylaştıran 
Yazılım Tanımlı Ağlar (SDN-Software Defined 
Network) ve yeni servislerin donanımdan bağımsız 
geliştirilmesine imkân veren ve maliyetleri azaltarak 
telekom ağ kaynaklarının kullanımını artıran Ağ 
Fonksiyonlarını Sanallaştırma (NFV- Network 
Functions Virtualization) teknolojisidir.

Mevcut ve yeni hizmetler, NFV ile birlikte bu 
özel donanımlar yerine standart sunucular üzerinde 
sanallaştırılmış sistemlere üreticilerin NFV uyumlu 
yazılımları (VNF -Virtual Network Function) kurularak 
sunulabilecek. Bu sanal donanım havuzundan ihtiyaç 
duyulan uygulamaya, istenildiğinde sanal donanım 
ilavesi yapılabileceği gibi ihtiyaç fazlası sanal 
donanım kullanan uygulamalardan da sanal donanım 
eksiltmesi yapılarak donanım kaynaklarının efektif 
kullanılabilmesi sağlanabilinecek. NFV mimarisi 
içinde SDN hem farklı sahalardaki NFV merkezleri 
arasındaki ağ bağlantılarını, hem de tek bir NFV 
sistemi içerisindeki farklı uygulama bağlantılarını 
kolay ve efektif olarak yönetebilecek.

SDN ve NFV, yazılım tabanlı çözümün farklı 
unsurlarını içeren tamamlayıcı ve birbirine 
değer katan teknolojilerdir. NFV ile hizmetlerin 
sanallaştırması ve standart donanımlar üzerinde 

Ağ teknolojilerinde devrim
Tescilli ve özel donanım platformları yerine esnek ve hızlı, yeniliğe 

imkân veren yazılım tabanlı ağ mimarisine doğru bir geçiş başlamış 
durumda. Türk Telekom Sabit Ses Yatırım ve Planlama Kıdemli Uzmanı 

Hanifi Oflaz, NFV ve SDN teknolojilerinin detaylarını anlatıyor.

Geleneksel sistemler →NFV ile yazılım tabanlı servisler
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büyük payı alacağı kaçınılmaz bir gerçek. 
Geleneksel yapıda, üreticiye özel donanımların 
üretim, nakliye, montaj gibi aşamaları ile yeni bir 
hizmetin devreye alınması ortalama 4-5 ay süre 
alırken, NFV ile birlikte -altyapı havuzunuzda yeterli 
kaynak olduğu durumda- haftalar içinde hizmeti 
devreye alabilmek mümkün olacak. Bu sayede 
hizmeti sunacak operatörler TTM (Time To Market) 
avantajı sağlayarak rakiplerinin gerisinde kalmadan 
rekabet ortamında ben de varım deme olanağına 
kavuşacak. Yeni bir servisi hızlı bir şekilde devreye 
almak yapılacak yatırımın geri dönüşünü de (ROI) 
hızlandıracağından şirkete finansal olarak ciddi 
bir avantaj sağlayacaktır. Bütün bu TCO, TTM, 
ROI avantajlarının yanı sıra donanımların bakım 
maliyetlerinin standart donanımlar ve sunucular 
(COTS -Commercial off-the-shelf) kullanıldığında 
üretici bağımlılığı olmaması nedeniyle Opex 
anlamında da ciddi avantajları olacaktır. Üretici 
firmalar geleneksel yapıda, “Bakım anlaşması 
yapacağınız sistemlerin üretimi bitti, yeni kart 
diğer sistemler veya mevcut donanım ile uyumlu 

çalışmaları sağlanırken SDN ile bu servislerin ihtiyaç 
duyduğu ağ katmanı (network layer) sanallaştırılarak 
standart protokoller (openFlow, Opendaylight vb.) 
ile daha kolay yönetilebilecek ve otomasyona uygun 
hale gelmesi sağlanabilecek.

NFV’den beklenilen faydalar ve 
avantajlar nelerdir?
Günümüzde genelde telekomünikasyon şirketlerinin 
ve özelde ise operatörlerin en büyük gider 
kalemlerini CAPEX ve OPEX olarak adlandırılan 
yatırım ve operasyon harcalamaları oluşturuyor. 
NFV ile birlikte hem Capex hem de Opex kazanımları 
sağlanabilecek. NFV teknolojisi ile birlikte atıl 
durumdaki donanım kaynaklarınızı diğer tarafa 
kaydırarak Capex tasarrufu sağlamış olacaksınız 
ki bu da şirkete toplam sahip olma maliyeti (TCO 
-Total Cost Of Ownership) avantajı sağlayacak. 
Bir başka ifadeyle, NFV ve bulut tabanlı sistemler 
ile kaynaklar daha verimli ve esnek kullanılacak. 
Diğer taraftan, günümüzün rekabet ortamında ilk 
ve en kaliteli hizmeti sunan şirketlerin pastadan 
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düşünemezsiniz çünkü ses hizmetinde 1-2 saniyelik 
bir gecikme konuşamamak demektir. NFV, 
telekomünikasyon uygulamalarının sanal sunucular 
üzerinde çalıştırılması, hiyerarşik bağımlılık ve 
networksel hız ile bağlı olarak QoS(Quality of 
Service) ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğinden 
Telco Data Center denilen bir kavram ortaya 
çıkmıştır. IT Data Centerlar’da yüksek miktardaki 
veriyi depolayacak disk ve bu büyük verileri 
işleme gücüne sahip CPU ve RAM kapasitelerine 
ihtiyaç duyulurken Telco Datacenter’da daha 
çok yüksek throughput değerine ve hızlı network 
bağlantısına sahip olması beklenmektedir. Örneğin 
IT Datacenter’da çalışan bir web uygulamasına 
internet tarayıcısı üzerinden bağlandığınızda web 
sayfasındaki bir resmin yüklenmesi birkaç saniye 
alabilir veya bu resmi oluşturan data paketlerinin 
sırası değişebilir. Bunu internet tarayıcınız tolare 
edebilir ama Telco Datacenter’da ses hizmeti 
veren uygulamanızda, konuşma esnasında 
karşınızdaki size “a-ra-ba” dediğinde, ortadaki 
heceyi taşıyan paketler kaybolduğunda “a-ba” 
şeklinde anlayabilirsiniz. Bir paket kaybolduğunda 
internet tarayıcınız o paketin tekrar iletilmesini 
sunucudan talep edebilir ama ses gibi anlık Telco 
uygulamalarında böyle bir şey mümkün değildir. Bu 
kaybolan paketi tekrar ilettiğinde siz bunu “a-ba-
ra” şeklinde anlayabilirsiniz ki bunlar servis kalitesi 
açısından kabul edilemez.

Geleneksel telekomünikasyon 
işleyişinde NFV ile beraber 
ne gibi değişikler olmasını 
bekliyorsunuz?”
NFV sadece operatörleri değiştirmeyecek, aynı 
zamanda sektördeki tüm oyuncular üzerinde 
etkisi olacak. Geleneksel yapıda sektöre 
yeni bir teknoloji ve servis ile girmek isteyen 
üreticilerin büyük yatırımlar yapması (yazılım 
+ o yazılıma özgü donanımlar) gerekmektedir. 
Yazılım ağırlıklı ilerleyecek yeni dönemde ise 
sadece yazılım ile yepyeni servisler ve yeni 

değil” diyerek operatörleri yeni Capex yatırımlarına 
zorlayabiliyorken standart ETSI NFV mimarisinde 
uygun açık kaynak yapı ile birlikte tedarikçi firma 
donanımına bağımlılık kalmadığından ciddi bir 
maliyet avantajı oluşturmaktadır.

IT Data Center’lar  ile NFV 
sağlayacak Telco Data 
Center’lar arasındaki farklar 
nelerdir?
IT Data Center’lar sektörün ihtiyaçları neticesinde 
daha erken dönemde sanallaşmanın avantajlarını 
kullanarak gelişti. Fiziksel sunucuları yenileme 
veya kapasite artışı gibi ihtiyaçlarda yeni sunucu 
alımları gibi ihtiyaçları efektif bir şekilde sağlamak 
üzere sanal sunucu hizmetleri ile IT sektöründeki 
Data Center (veri merkezleri) hizmetleri hızla 
büyüdü.  IT Data Center’lardaki ihtiyaç daha çok 
internet tabanlı uygulamalar veya yüksek işlem 
gücü gerektiren uygulamalar için ihtiyaç duyduğu 
kapasiteyi daha hızlı ve daha düşük maliyetlerle 
sağlama noktasında gelişim gösterdi. Sunulan 
hizmetlerin özelliklerine baktığımızda IT sektörü ile 
Telco sektörünün servislerini karşılaştırdığımızda 
Telco servislerinin hataya veya kesintiye tolerans 
oranlarının IT servislerinden her zaman daha düşük 
olduğu görülecektir. Bir internet hizmetinde 1-2 
saniye servis gecikmesi kabul edilebilir seviyede 
olmasına rağmen ses hizmetinde servis gecikmesi 

ETSI NFV Mimarisi
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ilgili tüm paydaşların olduğu “NFV Çalışma 
Grubu” oluşturulmuş olup NFV üretici firmaları 
ile toplantılar ve workshop’lar yapılmıştır. Bu 
noktada üretici firmaların ürün özellikleri ve 
teknolojik gelişmelerinin analizleri yapılmıştır. 
Aynı zamanda ilgili birimlerin de katılımı ile 
kurum içi NFV çalıştayı yapılmıştır. Türk Telekom 
test merkezimizde üretici firmaların trail kurulum 
ve test çalışmaları gerçekleşmektedir. ETSI 
NFV mimarisine uygun olarak hazırlanan Türk 
Telekom NFV test kitapçığındaki test maddeleri 
üzerinden firma ürünlerinin uyumluluğu ve 
yetenekleri test edilmektedir. Yapılan testler 
sonucunda firmaların, ürünlerinin ve teknolojik 
uygulamalarının operatörleri gerçekten firma 
bağımlılığından kurtaracak açık yapıları 
destekleyip desteklemediği konusunda ve 
NFV teknolojisinin şirketimize kazandıracağı 
katma değerlerin analizleri yapılacaktır. Bu 
analizler önümüzdeki yıllar için yapacağımız 
yatırımlarımızın bir kısmını geleneksel sistemler 
yerine NFV üzerinden VNF’ler ile yapılmasındaki 
stratejik kararların alınmasında faydalı olacaktır.

firmalar öne çıkabilecek ve bu da bir taraftan 
daha yenilikçi bir telekomünikasyon sektörü, 
diğer taraftan da operatörler için daha düşük 
maliyetli teknolojiler anlamına gelecektir. NFV ile 
beraber operatörlerin süreçlerinin de değişerek 
gelişeceği tahmin edilmektedir. Bu değişime 
ayak uyduramayan operatörlerin rekabetin etkisi 
ile büyük pazar kaybına uğrayacağı tahmin 
edilmektedir.

NFV yolunda neredeyiz ve 
gelecekte şebekenin nasıl 
olacağını öngörüyorsunuz?
Günümüzde, dünya genelindeki NFV 
yatırımlarının yüzde 70 kadarını vEPC, vIMS 
ve Packet Core gibi VNF’lerin (Virtual Network 
Funcitons) oluşturduğundan bahsediliyor ve NFV 
avantajları operatörler tarafından görüldükçe 
ihtiyaçlar dahilinde diğer Telco uygulamaları için 
de VNF’ler üretilip kullanıldıkça pazar büyüyecek 
ve geleceğin teknolojilerine (5G, 6G, 7G, vb..) 
bugün yapılacak NFV yatırımları bir temel 
oluşturacaktır. Üst yöneticilerin liderliğinde, 

NFV ile hizmetlerin sanallaştırması ve standart 
donanımlar üzerinde çalışmaları sağlanırken SDN ile bu 
servislerin ihtiyaç duyduğu ağ katmanı sanallaştırılacak.
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Tasarım nedir?
İnsanlar tasarımı tanımlamamı istediğinde genellikle 
konuyu değiştiririm. Ancak bu yıl yazacağım kitapta 
tasarım konusundaki “her şeyin teorisi”ni ortaya 
çıkarmayı umuyorum. Tasarımdan bahsederken, bir 
hedefi olan yaratıcı bir sürecin kapsadığı her türlü 
çabayı ele almak gerekir. Bu hedef geleceğe yönelik 
bir tasarım senaryosu gibi spekülatif bir hedef 
olabilir. Bir hayal, bir çizim, bir sandalye, bir arayüz, 
yapay ortamda üretilen biftek gibi bir biyotasarım 
-aklınıza gelen her şey- olabilir. Sürecin nihai 
sonucunun duyulardan en az birine hitap etmesi 
gerekir. Dolayısıyla, genellikle “tasarım düşüncesi” 

olarak adlandırılan şeyi bir tasarım unsuru olarak 
görmem. Altyapıyı ise görürüm, çünkü altyapı 
hem bireylerle hem de bir bütün halinde toplumla 
alakalıdır.Benim açımdan önemli olan, tasarımın 
dünyayla bağıdır. Bu da beni tasarımcıların her şeyi 
güzelleştirmeye çalıştığı düşüncesine götürüyor.

Neden insanların tasarımın ne 
olduğunu tekrar düşünmesini 
istiyorsunuz?
İnsanların bir nesnenin ne olduğunu tekrar 
düşünmesini istiyorum. İnsanlar tasarımın her 
an çevremizde olduğunun, sadece bir şeylerde 

“Tasarım olmasaydı 
inovasyon olmazdı”

New York Modern Sanatlar Müzesi’nin 

mimari ve tasarım alanındaki baş 

küratörü ve Ar-Ge departmanı 

direktörü Paola Antonelli, tasarımın 

toplum ve ekonomi açısından öneminin 

ateşli savunucularından biri. Antonelli, 

1994 yılında Modern Sanatlar 

Müzesi’ne girmeden önce ülkesi 

İtalya’da mimarlık ve tasarım muhabiri 

olarak çalışmış. Çok sayıda serginin 

küratörlüğünü yapan Antonelli, bugüne 

dek üç TED konuşması gerçekleştirmiş, 

sayısız kitap kaleme almış.

Í David Kirkpatrick, Techonomy



35 Ocak-Şubat-Mart 2017

hem dijital dünyada hem de fiziksel dünyada, 
yapmakla ve üretmekle ilgili her alanın doğal 
ortağı haline gelir. Ancak tasarım hakkındaki 
görüşlerimin büyük kısmı 20 yıl önce New York’a 
geldiğimde, Amerikan halkının tasarımı sevimli 
sandalyeler, ticari ürünler ve hızlı arabalar olarak 
gördüğünü anladığımda ortaya çıkmaya başladı. 
İşe 1995 yılındaki “Modern Tasarımda Dönüşüme 
Uğramış Malzemeler” sergisiyle başladım. Bu 
sergi, tasarımcılar tarafından malzemelerin 
bile birbirine karıştırabileceğini, malzemelerin 
teknolojisindeki gelişmelerin, tasarımcının gücünü 
artırdığını anlatmaya yönelik bir girişimdi. Geçmişte 
bir tasarımcının plastik sandalye yapmak için 
mühendislerle birlikte çalışması, üreticilerin çelik ya 
da alüminyum kalıplara büyük yatırımlar yapması 
gerekiyordu. Ancak 1995 yılından itibaren, tasarımcı 
tarafından şekillendirilebilen fiberglas ya da 
kompozit kalıplara dökülerek ortalama sıcaklıkta 
kuruyabilen reçineler geliştirildi. Dolayısıyla, 
malzemelerin kontrolü, büyük kimyevi mühendislik 
şirketlerinden, tasarımcının eline geçmiş oldu. 
1995 yılında Modern Sanatlar Müzesi’nin internet 
sitesini açtığımızda da aynı şey yaşandı. HTML 
öğrenerek sitenin kodlarını kendim yazdım. Kimse 
bir web sitesinin nasıl bir şey olduğunu, sitenin 
bütçesinin hangi departman tarafından karşılanması 
gerektiğini bilmiyordu. Yayınlar? Pazarlama? 
İletişim? Bana, bir yüksek lisans öğrencisinden 
HTML dersleri aldığım Görsel Sanatlar 
Üniversitesi’ne taksiyle gitmekte kullandığım 300 
dolarlık bir bütçe verdiler.

değil, arayüzlerde ve caddelerin kesişiminde de 
olduğunun farkında değil. Bu tasarım kimi zaman 
iyi, kimi zaman ise kötü olur. Ancak hepsi bizler için 
yapılmıştır. Bu tasarımların nihai eleştirmenleri 
biz insanlarız. İnsanlara tasarımı, tasarım türlerini 
olabildiğince anlatmaya ve eleştirel araçlarını 
keskinleştirmeye çalışıyorum. İnsanların kendileri 
için yapılmış seçimlerin farkında olmasını istiyorum. 
Bilmeniz gereken tasarım unsurları vardır. Örneğin, 
bir nesnenin, kullanım ömrünün sonunda parçaları 
birbirinden ayrılacak şekilde tasarlanması gerekir. 
Belki de insanlar bu sayede geri dönüştürülebilir 
ürünleri tercih etmeye başlayacak. Tasarım 
nesnelerinin kimileri kusursuz, kimileri düpedüz 
çirkindir. Ancak her birinde birçok ince ayrım söz 
konusudur. Ben insanların satın aldıkları şeylerin 
sadece formunu, fonksiyonunu ve fiyatını değil, 
aynı zamanda nerede, kimler tarafından, ne şekilde 
üretildiğini, kullanım ömrünü tamamladığında ne 
olacağını, nerede kullanılacağını, kendisini nerede 
bulacağını da düşünmelerini istiyorum. Nesnelerin 
ardındaki hikâyeler bir sinema filmi kadar heyecan 
vericidir.

Tasarım olarak adlandırılan 
şeye sizin bakışınızdaki farklar 
nelerdir?
Kimileri tasarımın sanayi devriminin ardından ortaya 
çıktığını düşünür. Kimileri ise Raymond Loewy’nin 
kendisini “ilk profesyonel tasarımcı” ilan etmesinin 
ardından doğduğuna inanır. Benim bildiğim 
kadarıyla tasarım taş devrinde kendi araçlarımızı 
yapmamızla birlikte ortaya çıktı. Ben, tasarım 
kavramını oldukça geniş bir şekilde ele alıyorum. 
Üniversitede mimarlık okudum. O dönemde 
İtalya’da mimari eğitimi oldukça teorikti. Okulu 
bitirdiğinizde tabii ki mimarlık yapabilirdiniz ancak 
başka alternatifleriniz de vardı. Grafik tasarımcı ya 
da mobilya tasarımcısı da olabilirdiniz. Gianfranco 
Ferré gibi moda tasarımcıları da mimarlık eğitimi 
almıştı. İsterseniz bir şef olabilirdiniz. Bu felsefi, 
soyut yöntemle eğitim aldığınızda, tasarım 

Tasarım nesnelerinin 
kimileri kusursuz, kimileri 

düpedüz çirkindir. Ancak her 
birinde birçok ince ayrım söz 

konusudur.
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ilgilenmeye başladılar. Bir ara Tony Dunne ve 
Fiona Raby, Motorola’yla çalışıyordu -çağımızın 
en ünlü eleştirel tasarımcılarıdır, bugün 
yaptığımız seçimlerin gelecekteki sonuçlarına 
dair senaryolar hazırlarlar. Motorola’da, 
başa bela olmuşlardı. Bunlar pazarlamadan 
sorumlu genel müdür yardımcısına ya da 
ürün sorumlusuna raporlama yapacak isimler 
değillerdi. Bunun yerine araştırma ve geliştirme 
departmanının başına raporlama yapmayı tercih 
ediyorlardı. İdeal koşullarda böyle bir tasarım 
anlayışının şirket tarafından hemen hayata 
geçirilmese bile, benimsenmesi ve özümsenmesi 
gerekir. Bu anlayışın benimsendiği yerlerden 
biri Google’ın, başında bir dönem DARPA’nın da 
başkanlığını yapan Regina Dugan’ın bulunduğu 
Gelişmiş Teknoloji ve Projeler Ekibi’dir. Apple’da 
Londra’daki, Tony Dunne’in başkanlığında oldukça 
kuramsal bir eğitim veren Royal College of Art’ın 
Tasarım Etkileşimleri Programı mezunlarını 
işe aldı. Dünya hızla değişiyor ve giderek daha 
da parçalanmış bir hal alıyor. Şirketlerin ticari 
kararlar verirken etnografyayı dikkate alması 
gerekiyor. Tasarımcılar da aynı yönde ilerliyor. 
Şirketlerin en azından farklı ve yaratıcı bir yerden 
bakan bu profesyonelleri merak edip dinlemesi 
çok iyi olurdu. Tasarımcılar ve tasarım olmasaydı, 
inovasyon olmazdı. Bilim, iş, teknoloji ve politika 
dünyasında devrimler olur ancak bu devrimleri 
hayata geçirenler tasarımcılardır. Bunun en 
klasik örneklerinden biri internettir. İnternet 
satırlar dolusu kod olarak ortaya çıktığında 
çok az insan kullanabiliyordu. Marc Andreessen 
ve ekibinin Moasic arayüzünü tasarlamasıyla 
birlikte, bir anda büyükanneler bile bir düğmeye 
basarak hiper bağlantıları kullanabilir hale geldi. 
Tasarım, devrimci bir şeyi ele alır ve kullanılabilir 
hale getirir. İster insanlık için olsun, ister yeryüzü 
ve sürdürülebilirlik adına olsun, bu devrimi 
yorumlayan ve sentezleyen isim tasarımcıdır. 
Sentez, tasarımın en önemli fonksiyonlarından 
biridir.

Küratör olarak hangi  
kesimlere seslenmek 
istiyorsunuz?
Tasarımı olabildiğince geniş kitlelere duyurmak 
istiyorum. Bir teknik üniversitede mimarlık 
okudum. Dolayısıyla teknolojiye eskiden beri 
aşinayım. (Mimar olarak sadece altı ay çalıştım. 
Bu işte gerçekten çok kötüydüm.) Tasarımın 
insan yaratıcılığının en yüksek formu olduğuna 
içtenlikle inanıyorum. Tasarım her şeyi insanlar 
için bir araya getiriyor -bilim, mühendislik, 
politika, sanat, ekonomi.
 
Şirketler tasarıma nasıl 
yaklaşmalı? Bu konuda 
nasıl sıkıntılar yaşanıyor?
Bireysel tasarımcılar bireysel projeler üzerinde 
çalışır. Bir de büyük, kurumsal ve çok başarılı 
tasarım firmaları vardır -Ideo, frog ya da 
Ammunition gibi. Ancak büyük şirketler yaşayan 
en büyük mobilya tasarımcısı Hella Jongerius 
gibi ustaları gözden kaçırıyor. Jongerius’un 
tasarımları sadece doktora öğrencilerinin ve 
tasarım meraklılarının değil, insanoğlunun bugün 
nasıl olduğunu, gelecekte nasıl olacağını merak 
eden herkesin ilgisini çekecektir. Jongerius 
eskiyle yeniyi başarıyla birleştirebiliyor, Afrika 
el sanatlarından dersler çıkarabiliyor ve tipik 
batılı tasarımcılar gibi taklit etmek yerine, 
öğrendiklerini eserlerine katıyor.
 
Şirketler bu tür insanlarla 
çalışmamakla neler 
kaçırıyor?
Bence bu isimleri işe almaları şart değil. İşe 
almayı hayal edebilmeleri gerekir. Bu isimleri 
tanısalar kültürlerini -dolayısıyla da ürünlerini- 
geliştirebilirler. Kaçırılmış bir fırsat olsa da 
gerçek tasarıma da er geç ulaşacağız. Günün 
birinde işletme fakültelerinde tasarımcı 
davranışları okutulacak. En azından bu konuyla 
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konumlandırmak istiyorlardı. Bu tam bir 
“tasarımcı” bakışıdır. İnsanların nasıl 
davrandığını anladığınızı gösterir. İnsanlara 
ilgi gösteren, empati kuran bir insanın 
becereceği bir şeydir.

“Tasarım düşüncesi” 
kavramı sizi neden bu kadar 
sinirlendiriyor?
Bu kavram çok popülerleşti. Özellikle iş ve 
teknoloji dünyasındaki isimler bu kavramı 
“tasarım” anlamında kullanıyor. İnsanlar 
tasarım hakkında konuştuklarını sanıyor; oysa 
öyle bir durum yok. Tasarım açısından tasarım 
düşüncesi, bilim açısından bilimsel yöntem 
neyse odur -uygulama ve araştırmanın söz 
konusu olmadığı aşamalar. Bir bilim insanı 
olmak için gerektiği gibi, bir tasarımcı 
olabilmek için de yıllarca okumanız ve 
çalışmanız gerekir. Duvara bir yığın post-it 
yapıştırmak sizi tasarımcı yapmaz.

 Bu röportaj Techonomy dergisinden 
kısaltılarak alınmıştır.

Tasarımın, tanımı gereği çok 
disiplinli olması gerektiğini 
söylüyorsunuz.
İtalya’da geçen yılın en başarılı mobilya tasarımcıları 
üretim konusunda her şeyi biliyordu. Fabrikaları 
geziyor, işçilerle birlikte vakit geçiriyordu. Önemli 
olan öğrenmek ve sentezlemektir. Mesele bir şekil 
tasarlayıp kenara çekilmek, birilerinin uğraşmasını 
izlemek değildir. Bu kısıtlayıcı ve yanlış bir tasarım 
anlayışıdır.

Airbnb, RISD’in (Rhode 
Island School of Design) 
tasarım bölümü mezunları 
tarafından kuruldu. Bu şirket, 
söylediklerinizi hayata geçiren 
bir yer mi?
Airbnb insan davranışlarına büyük önem 
veriyor. Şirketin kurucu ortağı Joe Gebbia, 
birkaç yıl önce, heyecan içerisinde sitenin 
yapısını değiştirerek, sadece evlerin 
değil, tüm mahallenin konuşulacağı bir 
yer haline getireceklerini anlatmıştı. 
Airbnb’yi topluluklara açılan bir kapı olarak 
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KİTAP ÖNERİ

Sanal gerçeklik gerçeğe dönüşmekte. Yapay zekâlar 
ve robotların iyileştirilmesinin, yeni iş alanlarının 
ortaya çıkıp işlerimizi elimizden almasının önüne 
geçemeyiz. İçimizden gelen ilk dürtüye aykırı olsa 
da, bu teknolojilerin aralıksız iç içe geçip ürettiği 
yeni düzenlemeleri benimsemeliyiz. Sadece bu 
teknolojileri boğmaya kalkmak yerine onlarla 
çalışarak, bize sunacaklarından en iyi şekilde 
yararlanabiliriz. Ellerimizi çekip her şeyi kendi 
haline bırakalım demiyorum. Fiili (farazi değil) 
zararlara yol açmalarını gerek yasal gerek teknolojik 
araçlarla önlemek için, ortaya çıkan bu icatları 
yönetmeyi öğrenmek zorundayız. Yeni icatları kendi 
sahalarında uygarlaştırıp ehlileştirmek zorundayız. 
Ama bunu ancak derin bir ilgi, ilk elden deneyim ve 
gözü açık kucaklama yoluyla başarabiliriz. Örneğin 
Uber benzeri taksi hizmetlerini düzenleyebiliriz 
ve düzenlemeliyiz de, ama hizmetlerin kaçınılmaz 
desantralizasyonunu yasaklamaya kalkamayız ve 
kalkmamalıyız. Bu teknolojilerin kesinlikle çekip 
gideceği yok.

Değişim kaçınılmaz. Çoğunlukla fark edilmese 
bile, her şeyin değişime açık ve değişim 
geçirmekte olduğunu artık algılayabiliyoruz. En 

yüce dağlar adımlarımızın etkisiyle aşınıyor, 
yeryüzündeki her hayvan ve bitki türü son derece 
yavaş bir tempoda başka bir şeye dönüşüyor. 
Sonsuzca parlayan güneş bile astronomik bir 
takvime göre sönümleniyor, ama bu bizler çoktan 
yok olup gittikten sonra gerçekleşecek. İnsan 
kültürü ve biyolojisi de bu yeniye doğru fark 
edilemeyen değişimin bir parçası.

Hayatımızdaki her kayda değer değişimin 
merkezinde bir tür teknoloji yer alır. Teknoloji 
insanlığın hızlandırıcısıdır. Teknoloji nedeniyle, 
yaptığımız her şey bir oluşum sürecindedir. Her 
tür şey “olabilir”den “olmuş”a doğru yol alarak, 
başka bir şey olmaktadır. Her şey akış halindedir. 
Bitmiş olan hiçbir şey yoktur. Tamama ermiş bir 
şey yoktur. Bu hiçbir zaman sonu gelmeyecek olan 
süreç, modern dünyanın ana eksenidir.

Devamlı akış basitçe “her şey değişir” demek 
değildir. O, süreçlerin –akışın motorları– bugün 
ürünlerden daha önemli olduğu anlamına gelir. 
Son 200 yıllık en büyük icadımız şu ya da cihaz 
veya alet değil, bizzat bilimsel sürecin keşfidir. 
Bilimsel metodu bulduktan sonra, diğer yollardan 
asla keşfedemeyeceğimiz binlerce müthiş şeyi 
anında yaratabiliyoruz. Bu metodik daimi değişim 
ve iyileştirme süreci herhangi belli bir ürünün 
icadından milyonlarca kez daha iyi, çünkü bu süreç 
bizim onu icadımızdan sonraki yüzyıllar boyunca 
bir milyon yeni ürün üretmiştir. Eğer devamlılık 
halindeki bu süreci doğru yürütürsek, bize fayda 
üretmeye devam edecektir. Çağımızda süreçler 
ürünlerden baskındır.

Teknoloji deyince akla ilk gelen 
isimlerden Kevin Kelly’nin THY 
Yayınları’ndan çıkacak son 
kitabından bir bölüm…

Büyük Teknolojik Dönüşüm
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Katılımcı Görüşleri
Konuşma sını�arına dahil olup yabancı 
kişilerle İngilizce konuşma, eğitmenlere 

online ulaşabilme uygulamalarını çok 
başarılı buluyorum.

Cemil Çakır
Üsküdar Telekom Müdürü

Unutmuş olduğum birçok şeyi bana
hatırlatma olanağı sunuyor.  Dilbilgisi 

uygulamalarını beğeniyorum.
Hacı Barut

Sabit Kategori Yönetimi Eksperi  

Kayıtlı Kullanıcı:
500

Platformda Geçirilen 
Toplam Süre:
12.740 saat

Tamamlanan 
Ödev Sayısı:

2.671

Öğretmenle Konuş 
Sınıflarına Katılan 

Sayısı: 100

Türk Telekom Akademi & Pearson English 
Online İngilizce Platformu

2

Kişi Başı Sitede 
Geçirilen Süre:

10 saat

Teknoloji için insan, insan için gelişim

Katılımcı Görüşleri
Ben kulüpten memnunum, yararlı 

ve eğlenceli olduğunu 
düşünüyorum.

 Nagihan Yazıcı
Müşteri Opr. Merkezi Yönetimi Uzmanı

Unutulmaya başlayan 
İngilizcemizi

taze tutmak adına bu kulübe
katılmaktan oldukça memnunum.

Engin Yazıtaş
Erişim Karar Destek ve Analiz MüdürüHaftada 1,5 

toplamda 
24 saat ders

İstanbul ve Ankara’da 
3 eğitmen, 7 sınıf ve 

116 öğrenci

İlk gruplarımız 
Kasım ayında

derslere başladı.

 İngilizce Konuşma Kulübü

Anket yoluyla
talepler toplandı.

Başvuranlarla mülakatlar 
yapıldı ve seviyelere göre 

sını�ar belirlendi.

1

İngilizce Gelişim 
Faaliyetlerimiz

Türk Telekom Akademi 2016

En Aktif Kullanıcılar

Cemil Çakır
Hacı Barut
Gökhan Yapar

Katılımcı Görüşleri
Eğitmenin konuşması çok 

başarılıydı. Eğitim içeriği amaca
uygun hazırlanmış ve İngilizce 

diyaloglar tam olması gerektiği gibi.
Nazım Bayraktar

Ses Kıdemli Uzmanı

İş hayatında bizlere faydası 
olacağına inanıyorum. Emeği 

geçen herkese teşekkür ederim.
Sahip Geyik

Planlama Teknik Sorumlusu

İş yaşamında en çok ihtiyaç 
duyulan başlıklarla ilgili
5 videoyu Kasım ayında 

eğitim olarak atadık.

İzleyen kişi sayısı 

İş İngilizcesi Eğitim Videoları 3

+5

8951

Ücretsiz İngilizce kaynak önerilerimiz:
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Eğitimleri Sanal Gerçeklik ile
Adım Adım deneyimleme

Fırsatı Sunuyoruz!

Çok Yakında Sizlerle!


