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Yapay zeka gelişmeleri ele alındığı zaman bu yılın en önemli manşeti olarak çekişmeli 
üretken yapay zeka teknolojileri ve OpenAI’ı yazmak yanlış olmayacaktır. Ayrıca 
AlphaFold, birinci dereceden bilimsel bir başarıdır. AI’ın insanlığın bilimsel bilgisinin 
sınırlarını önemli ölçüde ilerletebildiği ilk kez temsil edilmekte, biyoloji anlayışımızda 
protein yapılarının anlaşılması için devrim yaratacak bir yazılım platformu olarak 
hayatımıza girmektedir. Doğal dilde ifade edilebilen çok çeşitli kavramlar için metin 
başlıklarından görüntüler oluşturan, film karakteri WALL-E robotu ile Salvador 
Dali’nin isimlerinden oluşturumuş, DALL·E adlı yeni bir sinir ağı, herkesin tek bir 
istemle fikirleri eksiksiz ve görsel açıdan çekici anlatılara dönüştürebildiği içerik 
üretme sistemi TOME, ve yeni arkadaşımız, insan benzeri metinler üretmek için 
büyük miktarda veri üzerinde eğitilen bir tür makine öğrenimi modeli olan Üretken 
Önceden Eğitilmiş Dönüştürücü anlamına gelen ChatGPT-4 ve daha nice farklı 
yapay zeka teknolojileri gibi bir çok oluşum ele alınmalı ve iyi anlaşılmalıdır. Ancak 
2023’te bizi neler bekliyor olabilir? 

Konu çeşitliliği ve teknolojik gelişmeler bir yana etkili iklim eylemi ve karbon salınımı 
azaltımı için yapılması gereken müdahaleler, politikalar, finansman ve akıllı araçlar 
gerekmektedir. Yapay zeka alanında gözle görülür çıktılar ve popülerlik arasında 
ayrım yapmak zor olabilir. Doğruya sadık kalmak ve uygun çözümleri uygulayabilmek 
adına zaman zaman geri adım atmak ve basit bir soru sormak önemlidir: Yapay zeka, 
gerçek dünyada toplum için fark yaratan gerçekte neyi başardı veya etkinleştirdi?

Yapay zeka da dahil olmak üzere dijital teknoloji, dünyanın dört bir yanındaki insanları 
ve toplulukları değişken bir dünyaya uyum sağlama ve uzun vadeli dayanıklılık 
oluşturma konusunda desteklemek için elimizdeki en güçlü araçlardan biridir. 
Toplum için yapay zeka ve güvenilir yapay zeka teknolojilerinin herkes tarafında 
kullanılabilir bir hale getirilmesi öncelikli amaç olmalıdır. Böylece refah seviyesi 
yüksek, teknolojinin tüm enstrümanlarını kullanabilen, geçmiş ile gelecek arasında 
köprü görevi üstelenecek daha iyi bir toplum amacına ulaşmak mümkün olacaktır. 

Sevgili Yapay Zeka Meraklısı,

AITR takviminde Ocak 2023 özel bir ay. Yeni yıla tutkulu bir enerjiyle başlıyoruz ve 
görünüşe göre yapay zeka da aynısını yapmakta. 2023’te yapay zekaya ilişkin genel 
görünümü ve beklenen yaklaşan değişimleri çevreleyen sektörler arası özel bir haber 
koleksiyonunu paylaşmak için can atıyoruz ve önümüzdeki günlerde AIWARENESS 
etkinliklerimiz ile sesimizi duyuracağız.

2022 yılını genel olarak özetleyen, farklı deneyimlerini bilgilerini bizler ile paylaşan 
değerli yürütme ve danışma kurulu üyelerimizin katkıları ile oluşturulmuş bu değerli 
döküman için gönülden teşekkür eder, iyi okumalar dilerim. Doğrudan AITR üzerinden 
güncellemeye devam edeceğimiz web sayfamız, sosyal medya kanallarımızı takipte 
kalın ve gelişmelerden haberdar olun.

Sevgiler,
Prof. Dr. Altan Çakır

Bir yılın ardından
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Covid-19 Sürecinde Sağlık Sektöründe 
Yapay Zeka ve Güncel Uygulamalar
Prof. Dr. Altan ÇAKIR

“Bizi insan yapan zekamızdır ve yapay zekâ bu kalitenin bir uzantısıdır.” 
Y. LeCun
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COVID-19 salgını, küresel çapta 
sağlık sektörü üzerinde büyük baskı 
yaratmaktadır. Yerleşik bir tedavi 
uygulamada zorluklar, vakalarda 
ki üstel artış, sınırlı kaynaklar ve 
sağlık personelinin virüsle doğrudan 
teması, sağlık sektörü ve devletleri 
zorlamaktadır. Sağlık çalışanları daha 
hızlı teşhis, hızlı müdahale, insan 
kaynaklarının etkin kullanımı ve sağlık 
personelinin güvenliğinin sağlanması 
konularında yorulmadan çalışmaktadır 
ancak yeni teknolojilerinin gereksinimi 
her geçen gün artarak devam 
etmektedir.

Bu çerçevede, Yapay Zekâ (AI) birçok 
konu başlığında olduğu gibi COVID-19 
pandemisi ile mücadelede etkili bir 
teknoloji olarak uygulamalarda ön 
plana çıkmaktadır. Tıbbi AI kullanımı 
veya sağlık hizmetlerinde AI kullanımı 
yeni bir kavram değildir ve uzun 
süredir sektörün beklentilerini en iyi 
şekilde karşılamaktadır. Mevcut eğilim, 
sektörün operasyonları artırmak için en 
son teknolojiyi hızlı bir şekilde adapte 
etme yeteneğini de yansıtmaktadır.

Corona virüsünün genişleyen ayak 
izi ile tüm dünyayı etkilediği bu 
günlerde Çin’de yürütülen süreçleri 
değerlendirerek, Asya Pasifik 
bölgesindeki diğer birçok ülke 
tarafından uygulamaya alınan yapay 
zekâ çözümleri ve uygulama alanlarına 
bakalım.

Teşhis
Hastalığın başlangıcında, Bilgisayarlı 
Tomogrofi (BT) yardımı ile akciğer 
taraması, COVID-19 izlerini belirleyici 
ve etkin bir çözüm olarak tanımlandı. 
Genel anlamda, doktorların hastanın 
akciğerleri üzerinde gölge gibi 
özelliklerden çıkarımlar yapabildikleri 
bu süreç başvuran kişi sayısının artması 
ile uygulamada zorluklar ortaya 
çıkardı. Tek bir hastada yaklaşık 300 

BT görüntüsü bulunması bu BT’leri 
deneyimli bir doktorun çıplak gözle 
analiz ettiği düşünüldüğünde oldukça 
fazla zaman kaybına yol açacağı 
anlaşılmaktadır. COVID-19 hastaları için, 
radyologların daha önceki taramaları 
kontrol etmeleri ve tanı üzerinde daha 
fazla inceleme yapmaları da tanının 
kesinliği açısından gerekmektedir. 
Hastalığın hızla yayılması ve şüpheli 
vakaların eklenmesi ile doğruluktan 
ödün vermeden teşhis sürecini 
hızlandırmak için akut bir ihtiyaç ortaya 
çıkmakta ve bu sürecin hızlandırılması 
gerekmektedir. BT görüntülerini %90’ın 
üzerinde bir doğruluk oranıyla 20 
saniye içinde analiz edebilen AI tabanlı 
sistemlerin şu anda kullanılıyor olması, 
bu süreçte AI kullanımının ne derece 
önemli olduğunu göstermektedir.

Çin hükümeti sürecin kontrol 
edilmesinde baştan beri sağlık 
hizmetleri için yapay zekâ araçlarının 
geliştirilmesini teşvik etmektedir. 
Bu nedenle AI konusunda zaten 
çok aktif bir ülke olan Çin, ülkede ki 
teknoloji devleri ve sağlık şirketlerinin 
AI sistemleri geliştirme çabaları, 
şüpheli COVID-19 vakalarının BT 
taramalarının işlenmesini hızlandırmaya 
odaklanmıştır. Birçok AI firması Çin 
Bilimler Akademisi ile birlikte AI 
tabanlı bir COVID-19 tanı platformu 
geliştirdiğini açıklamışlardır [https://
www.bioworld.com/articles/433530-
china-uses-ai-in-medical-imaging-
to-speed-up-covid-19-diagnosis]. 
Böylece AI sistemi ile hastanın 
BT taramalarını üç saniye içinde 
okunabilir ve analiz edebilir hale 
getirilerek lezyon saptamada % 
90’lık bir doğruluk oranına ulaşıldığı 
bildirilmiştir. Bahsedilen AI-entegre 
sistemler, başta salgının merkez üssü 
Wuhan’daki hastaneler de dahil olmak 
üzere Çin’deki yaklaşık 20 hastaneye 
konuşlandırılmıştır. Ayrıca ülkenin en 
önemli şirketlerinden biri olan Alibaba, 
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DAMO Academy [https://damo.
alibaba.com] ve Alibaba Cloud 
[https://www.alibabacloud.com/
solutions/ct-image-analytics] 
tarafından geliştirilen sistemin CT 
görüntülerini % 96 doğruluk oranıyla 
20 saniye içinde analiz ettiğini 
açıklaması ile bu konuda önemli 
geliştirmeler yapıldığı anlaşılmaktadır. 
Tabi ki burada belirtilmesi gereken 
bir husus, bir taramada akciğerde 
bir lezyon ve/veya zatürre tespit 
edilmesi kişinin Covid-19 hastalığına 
sahip olduğunu doğrulamamasına 
rağmen, sağlık personelinin hastaları 
daha hızlı teşhis, izolasyon ve tedavi 
süreçlerinde önemli katkılarda 
bulunacağını belirtmek yanlış 
olmayacaktır.

Çin’den yayıldığı kabul edilen pandemi 
süreci, başta bölgedeki ülkeler olmak 
üzere tüm dünyada yapay zekâ ile 
teşhis uygulamalarını fark etmeye 
ve bu konuda yatırım yapmaya 
yöneltmiştir. Birçok ülkede süreç ile 
ilgili bakanlık ve kuruluşlar, pandemi 
ile etkili bir şekilde başa çıkmak adına 
hızlı ve doğru teşhis için teknolojiyi 
yönlendiren şirketler ile ortak 
çalışmalara başlamıştır. Hastaların 
akciğer BT taramaları kullanarak 
virüsü tespit etme doğruluğu ve tespit 
zamanı oldukça önemli bir başlık 
olarak görülmektedir.

Risk profili oluşturma
Salgının ilk günlerinde, Çin dışında 
vakalar ortaya çıktığında, bazı 
devletler sahip oldukları veriler 
çerçevesinde hizmetlerini, AI tabanlı 
kapsamlı bir risk profili oluşturma 
sistemine uygun hale getirdiler. Çin 
ve diğer ülke vatandaşlarının giriş-
çıkış hareketliliğini, coğrafi konum 
ve anomali takibi içeren sistemler 
ile incelemeye aldılar. Ayrıca ülkede 
teşhis konulan hastaların taşıdıkları 
cep telefonları üzerinden, ziyaret 

ettikleri lokasyonlar etiketlenerek 
yapay zeka modellemeleri ile akıllı 
karantina bölgesi oluşturma ve sorun 
odaklı bir risk profili tespit süreci 
uygulamaya aldılar.

İstatiksel veriler
Coronavirus vakalarındaki en 
keskin artışlardan birine tanık 
olmasına rağmen, Güney Kore 
ekonomisini kapatmadan COVID-
19’la mücadele kapsamında büyük 
ölçüde başarılı olmuştur. Ülkenin 
önceki SARS ve MERS salgınlarından 
edindiği deneyimler doğru şekilde 
yapılandırılmış ve AI gibi teknolojileri 
de verimli bir şekilde kullanılmıştır. 
Güney Kore’nin stratejisinin önemli 
bir kısmı yaygın testlerdi. Sadece üç 
haftadan kısa bir sürede test kitleri 
ile gelen yaşambilim (Lifescience) 
şirketlerine göre, bu kitlerin AI 
olmadan geliştirilmesi mümkün 
olmayacaktı [https://edition.cnn.
com/2020/03/12/asia/coronavirus-
south-korea-testing-intl-hnk/index.
html].

İlaç tedavisini optimize etme
COVID-19 krizinin başlangıcından 
itibaren dünyadaki araştırmacıların 
hastalığa karşı en etkili tedavileri 
bulmak için çalıştıklarını okuyoruz. 
Bununla birlikte, doğru molekülü 
keşfetmenin mücadele kapsamında 
yapılan işin sadece yarısı olduğunu 
uzmanlar belirtmekteler. Tehlikeli yeni 
bir bakteriyel ve viral enfeksiyonun 
tedavisi birkaç farklı ilacın bir 
kombinasyonunu içerecek şekilde 
ilerleneceği anlaşılmakta, sürecin 
zahmetli, zaman alıcı, maliyetli ve çok 
fazla deneme yanılma ile gelişeceği 
öngörülmektedir. Bu tür sorunları ele 
almak ve mevcut küresel salgının etkili 
bir şekilde ele alınmasına yardımcı 
olmak için Singapur’da bulunan 
bir sağlık enstitüsü Yapay Zekâ 
ile Bulaşıcı Hastalık Kombinasyon 
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Terapisinin Belirlenmesi “IDentif.
AI [https://onlinelibrary.wiley.com/
doi/full/10.1002/adtp.202000034]” 
olarak adlandırılan öncü bir AI 
platformu geliştirmiştir. Bu platform 
kombinasyon tedavilerinde verimliliği 
arttırma amacı ile kurulmuştur.

Sağlık personeli için yardımcı 
çözümler
Giderek artan sayıda vaka, 
hastanelerdeki Covid ile mücadele 
eden sağlık personeli üzerinde büyük 
baskı yaratmaktadır. Bu durumda, 
personelin operasyonel süreçleri 
hızlandırmak adına hastaneyle ilgili 
tüm bilgilerin mobil cihazlar üzerinden 
ulaşılabilir ve uygulanabilir olması 
önemlidir. Yine Singapur’da, Ulusal 
Üniversite Sağlık Sistemi (NUHS) 
ve Bot MD, NUHS-Bot MD A.I. 
[https://www.businesstimes.com.
sg/government-economy/nuhs-
startup-bot-md-launch-app-for-
quick-access-to-covid-19-info] covidle 
mücadele eden sağlık personeli 
için klinik asistan uygulaması, 
COVID-19 kılavuzları ve operasyonel 
yönergeleri de dahil olmak üzere, 
hastaneye özgü bilgilere hızlı erişim 
sağlanması için servisler çıkartılmıştır. 
NUHS-Bot MD A.I. asistan, hastane 
personelinin; protokoller, direktifler, 
ilaç dozaj bilgileri, ilaç formülleri 
ve nöbetçi kadrolar hakkındaki 
sorularını cevaplayan bir sohbet botu 
(yapay zeka teknolojisini kullanarak 
insanlarla iletişim kuran, onlarla sohbet 
eden veya onları çeşitli şekillerde 
yönlendiren bilgisayar programlarıdır) 
olarak tasarlanmıştır.
Hastanelerin bu süreçte tıbbi 
kıyafetlerde (maske, önlük, eldiven 
vb.), hastalarda ve ziyaretçilerinde 
Coronavirüs’ten korunma tedbirlerini 
sağlamaları gerekmektedir. 
Tayvan’daki bir hastane, insanları 
güvende tutmak için IoT ve Cloud 
ile birlikte yapay zekâ çözümleri 

kullanmaya başlamıştır. Salgının 
ilk günlerinden itibaren Taipei’deki 
Yonghe Cardinal Tien Hastanesi, 
lobisine giren kişileri yüz maskelerini 
kontrol eden ve vücut ısısı değerlerini 
ölçerek otomatik olarak tarayan bir 
‘2’si 1 arada’ algılama cihazını kullanıma 
almıştır. Microsoft Tayvan ile iş birliği 
çerçevesinde maske ve kızılötesi 
(IR) sıcaklık algılama cihazı kullanan 
hastane, yapay zekâ teknolojisi ile 
insanların maske kullanımını veya 
anormal vücut sıcaklıklarını etkili ve 
hızlı bir şekilde tespit edebilmektedir 
[https://futureiot.tech/taiwan-
hospital-taps-ai-iot-and-cloud-to-
keep-away-covid-19/]. Bu durum 
sadece salgın önleme verimliliğini 
arttırmakla kalmayarak, aynı zamanda 
Covid19 pandemisi ile mücadele eden 
personelin iş yükünü de azalmaktadır, 
böylece sınırlı insan kaynakları daha 
etkili şekilde kullanılmaktadır.

Marie Curie ile bitirelim yazımızı 
“Hayatta korkulacak hiçbir şey yoktur, 
sadece anlaşılacak şeyler vardır. Şimdi, 
anlamak zamanıdır. Böylece daha az 
sayıda şeyden korkabiliriz”.
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YAPAY ZEKA hakkında
29 Mayıs 2021, Gözde ÜNAL

Yapay zeka adından da anlaşılacağı 
gibi, insan zekasının yapabildiği 
görevleri yerine getiren bilgisayar 
algoritmaları, bilgisayar programları 
ve akıllı sistemlerdir. Yapay zeka 
bilimsel anlamda bir çeşit algoritma 
veya matematiksel model olarak 
tanımlanabilir. Algoritma ise 
verilen bir girdiyi belirli bir göreve 
veya amaca yönelik olarak çıktıya 
dönüştüren bir dizi adım veya 
hesaplamadır. Bu hesaplamalarda 
yapay zeka modellerinin parametreleri 
değiştirilerek öğreniliyor olduğunda, 
bu öğrenen algoritmalar (learning-
based algorithms), günümüzde yapay 
zekanın temelini oluşturuyor. Yapay 
zekanın en iyi olduğu işlerin başında 
çok büyük ölçekli verileri analiz ederek 
belirli öneriler, tahminler ve aksiyonlar 
oluşturabilmesi geliyor.
Günümüzde yapay zeka, otomasyon 
sistemlerini de yönetir hale gelmekte 
iken hayatımızdaki sosyal, ekonomik ve 
aslında hemen hemen tüm süreçlerde 
yer almaya başladı. Örneğin, her gün 
baktığımız hava durumu tahminleri 
bile yapay zeka algoritmaları ile 
gerçekleştiriliyor: geçmiş gün, ay ve 
senelerdeki sıcaklık, nem, rüzgar vb 
ölçümlere dayalı olarak. Çevrimiçi 
ortamlarda yapay zeka tabanlı tavsiye 
veya öneri sistemleri çok yaygın 
kullanımda. Bu gibi birçok örnek 
verebiliriz.

İnsanlık olarak bir dönüm 
noktasındayız: 
 
Toplumsal birçok süreçte yapay zeka 
yer almaya başlıyor iken neredeyse tüm 

mesleki disiplinler yapay zekaya ihtiyaç 
duyacak. Tıp ve sağlık bilimleri, psikoloji, 
eğitim, temel bilimler ve mühendislikler, 
finans, hukuk, işletme, ekonomi, 
sosyoloji: hepsinin kendi alanlarında 
sürekli artan veriyi algoritmalar 
aracılığıyla anlamlandırmaya ve 
otomasyona ihtiyacı var, çünkü veriden 
insan hesabıyla yapılamayacak bilgi, 
anlam ve örüntüler çıkarılması, analizler 
yapılması, iş süreçlerinin hızlandırılması 
ve daha verimli hale getirilmesi 
amaçlanıyor. Otomasyon ile süreçlerin 
insan operatörlerinden bağımsız, 
yorulmadan, tekrarlanabilir ve sürekli 
çalışan bir hale getirilmesi isteniyor. 
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YAPAY ZEKA hakkında

Tıp ve sağlık bilimleri, psikoloji, 
eğitim, temel bilimler ve 
mühendislikler, finans, hukuk, 
işletme, ekonomi, sosyoloji: hepsinin 
kendi alanlarında sürekli artan 
veriyi algoritmalar aracılığıyla 
anlamlandırmaya ve otomasyona 
ihtiyacı var, çünkü veriden insan 
hesabıyla yapılamayacak bilgi, 
anlam ve örüntüler çıkarılması, 
analizler yapılması, iş süreçlerinin 
hızlandırılması ve daha verimli hale 
getirilmesi amaçlanıyor. Otomasyon 
ile süreçlerin insan operatörlerinden 
bağımsız, yorulmadan, tekrarlanabilir 
ve sürekli çalışan bir hale getirilmesi 
isteniyor. Farklı sektörlerde bunun 
başarılabilmesi için, hem klasik 
disiplin ve mesleklerin yapay zeka 
okur-yazarlığı, hem de ilgili yeni 
nesil disiplin ve mesleklerin eğitim 
altyapılarının oluşturulması önemli. 
Örneğin, ülkemizde İTÜ’de Bilgisayar 
ve Bilişim Fakültesi altında 2020 
senesinde kurulan Yapay Zeka ve 
Veri Mühendisliği Lisans Programı 
buna güzel bir örnek. Paralel bir 
örnek, Massachusetts Institute of 
Technology- MIT’de önümüzdeki 
dönemlerde başlayacak olan AI & 
Decision Making (Yapay Zeka ve 
Karar Verme) yeni lisans disiplini. 
Aynı zamanda, yapay zekanın işlev 
kazandığı iş ortamlarında çoklu 
disiplinli ekipler oluşması, özellikle 
kadınların bu çoklu disiplinli ekiplerde 
merkezi görevler alması da bu 
ekiplerin işlerliğini ve yaygın etkisini 
yükseltecek.
Yapay zeka, insanı, toplumu ve 
çevreyi etkileyen tüm sosyoekonomik 

süreçleri etkiler hale gelmekte 
iken bu gelişimin olumlu, verimli, 
sürdürülebilir ve demokratik bir 
yönde ilerlemesini hayal ediyoruz. 
Örneğin, tedarik, lojistik, dağıtım ve 
benzeri planlama süreçlerinin yapay 
zeka algoritmaları ve robotlar içeren 
otomasyon sistemleri ile optimize 
edildiği bir dünya hayal edelim. 
Veya tarım ve gıda zincirinde israfın 
önlendiği ve verimin maksimize 
edildiği ve bu sayede herkese yeterli 
kaliteli üretimin yapıldığı bir dünya 
hayal edelim. Tarımda, örneğin, yapay 
zeka ve otomasyon şimdiden sahada 
işbaşında: tarlada ekilen bitkiler ile 
zararlı otları ayrıştıran bir sistem 
düşünün, traktörün altına takılan bir 
kameradan alınan görüntüler üzerinde 
derin öğrenme teknikleri ile zararlı ot 
olarak ayrıştırılan bitkilerin üzerine 
otomatikman sprey ile ilaç sıkılmasını 
sağlayabiliyor. Bu yapay zekanın halen 
sahaya sürülebildiği görevlerden 
birisi. Başka bir örnekte, tedarik 
zincirinde, yapay zeka algoritmaları 
ile dev ürün depolarında ürünlerin 
yerini, sipariş sıklığına ve yoğunluğuna 
göre planlayan ve yerleştiren dev 
robotlar kullanılmaya başlandı. Benzer 
şekilde, günlük sebze-meyve üretimi 
ve dağıtımını veya  restoranlarda 
kullanılan et, süt, yumurta gibi 
bozulabilecek besinlerin stok 
tahminini veya tüketilmeyen ürünlerin 
ihtiyacı olan kişilere dağıtımına kadar 
birçok katma değer 
yaratacak ve sosyal refahı artıracak 
uygulama, yapay zeka ile mümkün 
olmaya başlıyor veya başlayacak. 
Bunlar hepimizi umutlandırıyor.



AITR’NİN 1 YILLIK ÇIKTILARI12

Yapay zeka ve büyük veri 
sistemlerinin yakın gelecekte 
gezegenimizde milyarlarca insanın 
hayatını etkileyeceği öngörülüyor. 
Son 10 senede gördüğümüz 
teknik gelişmelerin sosyal alandaki 
gelişmelere doğru evrilebilmesi 
bu yüzden son derece önemli. 
Sürdürülebilir ve eşitlikçi bir yeni 
ekonomik düzen kurulması yapay 
zekanın doğru yönde gelişimi ile 
mümkün olabilecek diye düşünerek 
heyecanlanıyoruz. Bu noktada, 
toplumlarda demokratik kurumlar, 
sivil toplum kuruluşları ile her yaştan 
ve her eğitim seviyesinden insanın, 
yapay zeka ve ilgili teknolojilerin, 
gündelik hayat ile toplumsal ve 
sosyoekonomik süreçler üzerine 
etkileri hakkında ciddi bir farkındalık 
ve kabiliyet geliştirmesi gerekiyor. 
İnsanlık olarak, yapay zeka ile birlikte 
nasıl bir dünyada yaşamak istiyoruz, 
milyarlarca insanın hayatına değecek 
bu teknolojik gelişmeleri demokratik 
bir biçimde nasıl düzenlemeyi 
istemeliyiz gibi soruların sorulması ve 
tartışılması gerekiyor.
İklim değişikliği, çevrenin/doğanın/
kaynakların korunması, refahın 
insanlar arası eşit paylaşımı, insanlar 
için demokratik haklar, hukuk ve 
özgürlükler, gezegeni ve insanlığı 
özellikle acilen ilgilendiren ve çözüm 
bulunması gereken sorunlar. Tüm 
bunlara dijital dönüşüm ve yapay 
zeka teknolojileri ile çözümler 
aranması ve üretilmesi için, bu 
teknolojilerin ufak bir azınlık oluşturan 
ileri teknoloji devi şirketlerinin olduğu 
kadar daha yaygın bir tabanda, farklı 
ölçeklerdeki kurumlar, ayrıca gelişmiş 

toplumlar kadar gelişmekte olan 
veya nispeten geri kalmış toplumlar 
tarafından erişilebilir, anlaşılır, 
geliştirilir, denetlenebilir ve kullanılır 
hale gelmesini hedeflemeliyiz. 
Gezegenimiz seviyesinde, yapay 
zekadan elde edilen uygulamaların, 
ileri teknolojinin ve gelirlerin, yani 
kısacası global refahın, toplumlar 
arası ve toplumlar içinde eşitlikçi 
paylaşılması idealindeyiz.Türkiye’de 
yapay zeka konusunda farkındalığı 
artırırken, yapay zeka sistemlerinin, 
erişilebilir, açıklanabilir, sorumlu 
tutulabilir, şeffaf, eşitlikçi süreçler 
halinde ve içinde yer alması, yaygın 
etkisinin artırılarak ülkede fırsat 
eşitliği yaratan bir sıçramaya yol 
açması amacıyla AITR Platformu 
olarak çalışmalarımıza başlıyoruz. 
Ülkemizde, dijital dönüşüm, büyük 
veri ve yapay zekaya dayalı akıllı 
sistemlerin dahil olduğu süreçlerle 
birlikte, katma değerli ve olumlu 
toplumsal ve sosyoekonomik 
düzenlemelerin yapılmasına katkıda 
bulunmayı hedefliyoruz.
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OCAK 2022 AYLIK BÜLTEN 
2.BÖLÜM Bu konuyu özellikle yazmak istedim: 

Bir yazılım robotuyla mı yoksa 
bir  insanla  mı  konuşuyoruz?  
Bu,  çoğumuzun  karşımıza  çıkan 
ekranlarda-telefonlarda  ‘Merhaba!  
Yardım  edebilir  miyim?’  mesaj 
bayrakları ve tartışma kutusu 
hakkında düşüncelerimiz.
Bazılarımız, bir makineyle mi yoksa 
bir insanla mı konuştuğumuzu 
anlayabilmek için kasıtlı olarak bu 
botları ikinci kez tahmin etmeye 
çalışıyoruz. Bunu yapıyoruz çünkü 
bir şekilde bu bilginin ne kadar 
yardım alabileceğimizi daha doğru 
bir şekilde değerlendirmemizi 
sağlayacağını  umuyoruz – ve  belki  
de  müşteri  sorunlarımızı  veya 

taleplerimizi açıklamak için ne kadar 
çaba göstermemiz gerektiğine 
dair  bir  fikir  ediniyoruz.  Nisan  
2021’de  Avrupa  Birliği  (AB),  AI 
yazılım  botuyla  konuşurken  
şirketlerin  açıklamasını  gerektirecek 
kurallar önerilerini çıkarırken, diğer 
yandan benzer düzenlemelerin 
Amerika Birleşik Devletleri California 
eyaletinde botlar için zaten 
mevcut olduğunu buraya şimdiden 
yazmak gerekli. Odak noktasını, 
insan merkezli, sürdürülebilir, 
güvenli,kapsayıcı ve güvenilir yapay 
zekanın gelişimini güçlendirmek için 
gerekli politika değişiklikleri ve ilgili 
yatırımlar olarak özetleyebiliriz.

• Aşırı Gerçekçi Yapay Zeka Sorunsal

İşe  alım,  özgeçmiş  taraması,  
otomatik  video görüşmeleri  ve 
diğer istihdam görevleri için yapay 
zekanın kullanılması, işçiler ABD’de 
AI ile  ilgili  ayrımcılık  iddialarını  
sunmaya  başladığından  beri,  kanun 
düzenleyicilerin ve yasa koyucuların 
radarında olduğunu biliyoruz. 
Kamu kurumları, kısa süre önce 

yapay zeka araçlarını ve bunların 
önyargıya nasıl katkıda bulunduğunu 
araştıracağının sinyalini verdi. 
Birçok açıdan eşitsizliğinin ön plana 
çıktığı son yıllarda veri-güdümlü 
karar veren otonom sistemlerdeki 
veri manipülasyonu, etiketleme ve 
ön-yargı süreçleri önemli bir başlık 
haline gelecektir.

• Yapay Zeka Önyargısı
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Geçtiğimiz on yıl, uzay yolculuğuna ve 
onu yönlendiren teknolojik yeniliklere 
olan ilginin yeniden canlandığını bize 
gösterdi. Milyarder uzay turistleri Jeff 
Bezos ve Richard Branson 2021’de 
manşetlere çıkarken  Elon  Musk’ın  
gözü  Mars’ın  kolonizasyonuna  
dikilmiş durumda. Bununla birlikte, 
bu yüksek bütçeli girişimler, sanki bizi 
ilgilendirmiyormuş gibi hissettirse 
de planların genellikle hayatımızı 
daha  gerçekçi  şekillerde  etkilediğini  
hatırlamakta  fayda  var – çizilmeye 
karşı dayanıklı cam, GPS, LED’ler, 
hafızalı köpük ve ısıya dayanıklı  
metaller  yaşam  şeklimizi  değiştirdi  
ve  hepsi  uzay araştırmaları sayesinde 
geliştirildi. Devam eden Covid-19 
pandemisi sırasında popülaritesi 
artan uzaktan tıbbın ilkelerinin 

çoğu, başlangıçta uzay yolculuğuna 
yardımcı olmakiçin tasarlandı. Ve 
yine duman ve karbonmonoksit 
dedektörleri tarafından kaç hayat 
kurtarıldığına dair hiçbir bilgi yok – 
bunlar da aynı zamanda ilk olarak 
uzay teknolojisi olarak  tasarlandı! 
Otonom  sürüş  teknikleri,  tekrar 
kullanılabilen roketler, Ay’a tekrar 
gidiş, uydu teknolojileri, uzay çöplüğü 
sorunsalı ve uzay teknolojilerinin iklim 
değişikliği için ortaklaşa sürdürülebilir 
17 kalkınma hedefine uygun 
geliştirilmesi, uzay teknolojilerinin 
başta yapay  zeka  olmak  üzere  
birçok  alanın  ortak  çalıştığı  bütünsel  
bir teknoloji parkına dönüşeceğini 
beklemek hata olmayacaktır.

2022’de Uzay Teknolojilerinin getirecekleri

Araştırmacılar, robotlarla işbirliği 
içinde çalışmayı içeren bir 
projede yüksek bir mimari yapı 
inşa ediyorlar. Proje, yapay zeka 
yardımıyla tasarlanmış  ve  dört  
robot  yardımıyla  inşa  ediliyor.  
Yapı,  her  biri ağaçlar ve diğer bitki 
örtüsü ile dikilmiş, geometrik olarak 
karmaşık beş  ahşap  bölmeye  
sahip  olacak.  Havada  22,5 metre 
yüksekliğe ulaşacak ve sekiz ince 
çelik  sütun  tarafından desteklenmesi 
planlanıyor. Proje içinde geliştirilen 

bir makine öğrenimi (bir çeşit yapay  
zeka) algoritması, araştırmacılara  
girilen  gereksinimlerine uygun bir 
dizi tasarım seçeneği sunmakta ve 
seçenekler, farklı kapsül şekillerini  
ve mekansal düzenlemeleri  
içermektedir.  Böylece  bir artırılmış  
gerçeklik  laboratuvarında  tasarımları  
değiştirmeleri sağlanacak  ve  
sonrasında  artırılmış  gerçeklikte  
tasarımları  birlikte keşfetmesine ve 
ince ayar yapmasına izin verilmesi 
planlanmaktadır.

• Mimarlik ve yapay zeka

Birlikte her zamankinden daha fazla 
veri oluşturuyoruz ve 2022’de aynı 
hızda devam edecek. İşiniz dışında 
günlük hayatınızda ne kadar veri 
yarattığınızı bir düşünün!

Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı 
davranışımız, inanılmaz miktarda veri 
üretir. Bu daha çok büyük veri olarak 
bilinir.

• Büyük  veri,  geleneksel  iş  süreçlerinde  birçok  yeniliğe 
   öncülük ediyor
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Veriyi yönetebilmek, bilgiyi 
yönetmenin ve akıllı karar veren yapay 
zeka tabanlı sistemlerin çalışması için 
ön-koşuldur. Günümüzde Gartner’in 
yeni tanımlaması ile küçük ve geniş 
veri tanımları (small-data and wide-
data) büyük veri tanımını tekrar 
yapılandırsa da günün sonunda veriyi 
yönetebilenlerin ön  plana  çıkacakları  
bir  döneme  girdiğimizi  söylemek  
hata olmayacaktır.

2021 Temmuz ayı Gartner Raporu 
çerçevesinde genel bir toparlama 
yapacak olursak,şirketler, yeniden 
kullanılabilirlik, ölçeklenebilirlik ve  
yönetişim  sağlamak  ve  yapay  
zekanın  benimsenmesini  ve 
büyümesini hızlandırmak için yapay 
zeka platformlarını operasyonel hale  
getirmek  istemektedirler.  Şu  anda  
bu  durumun  tüm  dünya ülkelerinin 
gündeminde yer alması ile birlikte, 
ülkemizde de öncelikli başlıklardan  
biri  olduğunu  gördüğümü  belirtmek  
isterim.  AI düzenleme  ve  otomasyon  
platformları  (AIOps’ler)  ve  model 
operasyonelleştirme  (ModelOps  ya  
da  MLOps)  bu  eğilimi yansıtmaktadır.  
Aşağıda  yer  alan  başlıklar  bu  
sene  bizi  bekleyen başlıkların genel 
çıkarımları olarak değerlendirilebilir:

 •Yapay zekada inovasyon, veriler,  
  modeller ve bilgi işlem dahil tüm   
  kaynakların verimli kullanımı 
  olarak  tanımlanırsa, çoklu 
  deneyime sahip yapay zeka, 
  bileşik yapay  zeka,  üretken  yapay  
  zeka  ve  dönüştürücü  süreçler bu 
  eğilimin örnekleri olacaktır.

 • Sorumlu AI, AI girişimlerinin 
  artan güveni, şeffaflığı, adaleti 
  ve denetlenebilirliği için 
  açıklanabilir AI, risk yönetimi ve 

  AI etiğini içerir. Özellikle finans ve 
  bankacılık sektörü, KVKK sürecine 
  ek olarak bu kavramları ayrıca 
  incelemekle zaman harcayacaklar.

 • Küçük ve geniş veri yaklaşımları, 
  birkaç sene önce tanımı ile Büyük 
  Veri, daha sağlam analitik ve 
  yapay zeka sağlayacak,   
  kuruluşların büyük verilere olan 
  bağımlılığını azaltarak ve daha  
  eksiksiz  durumsal  farkındalık  
  sağlaması  ile  veri yönetimi 
  konusunda önplana çıkacaktır.

 • Sistem içerisinde geleneksel 
  olarak kullanımda olan kontrol-
  otomasyon sistemlerinde,  
  hazır ürünlere ve hızlandırılmış 
  yapay zeka geliştirme döngülerine 
  daha fazla odaklanıldığını 
  görüyoruz. Karmaşadan uzak  
  hızlı  uygulanabilir  düşük-kodlama 
  tabanlı mikro servislerin   
  artacağını beklemekteyiz.

 • “Yenilik tetikleyicisi” teknolojileri 
  aşağıdaki gibi önerebilir miyiz?
  Ne dersiniz?

   > Kompozit yapay zeka AI tabanlı  
     hızlı siber güvenlik çözümleri
   > AI düzenleme ve otomasyon  
     platformu
   > Operasyonel Yapay
     zeka platformu
   > Üretken yapay zeka
   > İnsan merkezli yapay zeka ve 
     AI etiği
   > Yapay Zeka’nın geliştirilmesi  
     için gereken sentetik verilerin  
     üretilmesi
   > Çoklu Karar zekası
   > Bilgi Çizgeleri ve Bilgi Yönetimi
   > Yapay zekaile donatılmış Servis  
     /Hizmet robotları
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Teknoloji ve yapay zeka, büyük bir 
eşitleyici olmayı bizlere sunmasına 
rağmen nedengeçmişin bize 
getirdiği sosyal eşitsizlikler sürmeye 
devam ediyor?Yapay zeka, Büyük 
veri ve diğer yüksek teknolojik 
çözümler şu anda şaşırtıcı bir hızla 
benimseniyor. Ayrıca hayatımıza farklı 
bir deneyim sunarak dokunmaya 
başlayan Metaverseve blok zincir 
tabanlı uygulamalar her geçen gün 
artmakta. Tüm bunların harmanlandığı 
sanat çalışmalarının ayrı bir boyuta 
taşındığını ayrıca belirtmek gerekli.
Tüm bunlar ele alındığı zaman, 
küresel yapay zeka yazılım pazar 
istatistikleri daha önce ilginç çıktılar 
bize sunmaktadır. Örnek olarak 
2021’den 2028’e kadar yıllık %40,2 
beklenen bileşik büyüme oranıyla 
2020’nin 4. çeyreği itibarıyla 62,35 
milyar dolar olacağı raporlarda 
sunulmaktadır [1]. Bu kadar kısa bir 
sürede bu kadar çok büyüme yaşayan 
çok az sektör bulunmakta ve bu 
konu önemsenmelidir.Unutulmaması 
gereken bir şey, gelişmiş yazılımın 
kendi kendini üretmediği veya 
en azından henüz olmadığıdır: 
şu anda hala insanların bu teknik 
araçları tasarlaması, oluşturması 
ve uygulaması gerekmektedir.Hem 
gelişmiş hem de gelişmekte olan 
ülkelerdeki birçok üniversite ve yüksek 
öğrenim kurumu, ilgili akademik 
kurslar sunarak bundan yararlanmaya 
çalışmaktadır.Gelişmekte olan ülkeler 
başta olmak üzere birçok ülke yapay 
zeka ders programları açmakta 
ve ilgi odağını toplayabilecekleri 
bölümler kurmaktadır. Uluslararası 
teknoloji işgücü arenasında rekabet 
edebilmeleri, öğrencilerin teknik 
kapasitelerini sonuna kadar teşvik 
etmek için bu programların açılması 

konusunda hevesli olan yöneticiler, 
politikacılar çoğalmaktadır. Bunun 
nasıl yapılacağına ilişkin öneriler 
değişiklik gösterebileceği gibi genel 
olarak bu durum teknoloji ile ilgili 
olmayan konularda daha az gerekli 
dersler ile birlikte üniversite ortamında 
daha az zaman anlamına gelir. Bu 
genellikle sosyal bilimlerin ve beşeri 
bilimlerin teknoloji odaklı çekirdek 
akademik müfredattan çıkarılması 
anlamına geleceği çıkarılabilir. Tabii 
ki bu çabalar veya girişimlere saygı 
duyarak katılmadığımı belirtmek 
isterim. Disiplinlerarası işbirliğinin 
faydaları sayısızdır. Tüm endüstrileri 
elden geçirebilecek ilginç içgörülere 
ve en kaliteli yeniliklere yol açar. Bu 
konuda çok fazla kitaplar yazıldı ve 
yazılmaya devam da ediyor. Sosyal 
bilimlerin ve beşeri bilimlerin yüksek 
teknolojiye katma değerini övmeye 
devam edebilirken, bu ay AITR 
olarak bu konulara nasıl baktığımızı 
genel hatlarıyla belirtmek istiyorum. 
Bu nedenle, şu anda tüm ülkelerde 
ve birçok eğitim kurumlarında 
devam eden teknik becerilere aşırı 
odaklanmayı sürdürmenin kısa vadede 
getirileri olmasına rağmen,uzun 
vadede beşeri bilimlere ve sosyal 
bilimlere yeterince önem vermemenin, 
sürekli gelişimini teşvik etmekten 
ziyade yüksek teknoloji alanında daha 
fazla gerilemeye yol açabileceğine 
dikkat çekmek istiyorum. 

Sorumlu Yapay Zeka ve Etik
Günümüzde birçok iş modelinde 
olduğu gibi yapay zeka destekli sosyal 
medya algoritmaları, siyaset bilimi 
veya sosyal psikolojiden çok az geri 
bildirimle uygulanmakta ve yalnızca 
ticari ilgiyle beslenmektedir. 

Sorumlu Yapay Zeka ve Teknolojik Gelişim
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Bu, son derece kutuplaşmış 
yankı odalarına, sahte haberlerin 
yayılmasına ve hukukun üstünlüğünü 
çok az önemseyen popülist, son 
derece etkisiz liderlerin yükselişine 
yol açmaktadır. Dünyanın birçok 
ülkesinde bunun derin örneklerini 
görmek mümkündür [2] 

Gerçekmiş gibi görünen asılsız 
görüşler ve yanlışlar, çıktıları kişisel 
yaşamlara ve sosyal dokuya kalıcı 
zararlar verebilecek yapay zeka 
sistemleri için tek veri girişi değildir. 
İstatistikçilerin yıllardır bildiği gibi 
sayılar da tehlikeli bir şey olabilir. 
Örneğin, girdi kalitesinin sonucu 
etkilemesi AI’da temel bir kavramdır. 
AI, aktif olarak zarar vermeye 
çalışan, bilinçli, kötü niyetli bir varlık 
değildir. Bilgiyi katlanarak daha hızlı 
işlemesine rağmen, daha ziyade basit 
bir makinedir. Ama ne ekersen onu 
biçersin deyimine paralel ne girerse 
o çıkmaktadır (GIGO paradigması). 
Veri toplama prosedürleri, sonuçta 
ortaya çıkan veri kalitesi ve bütünlüğü 
ve AI’yı eğitmek için kullanılan 
süreçler, tümü insan tarafından 
yönetilmektedir, bu algoritmaların 
sonuçlarını ve bunların politikalara 
nasıl yorumlanabileceğini belirler.

Etik kavramı, sosyal bilimler ve beşeri 
bilimlerden elde edilen içgörülerle 
bu süreçlere yerleştirilmediyse, en iyi 
niyetli yapay zeka bile kalıcı zararlara 
neden olabilir. Sonuçta, daha hızlı 
işlemenin mutlaka daha iyi, daha 
etkili sonuçlar anlamına gelmediğini 
unutmamak gerekir. Birçok 
durumda, eğilimlerin meta-analizi 
tarafından ortaya çıkarılan veriler 
büyük bir ölçekte içsel ön yargılar 
ortaya çıkarabilmektedir. Sağlık ve 
finans dahil bir dizi farklı alanda, 

yapay zekanın kullanımı, marjinal 
gruplarakarşı ırkçılık ve sınıf ayrımcılığı 
da dahil olmak üzere derinden 
kökleşmiş ön yargıların ete kemiğe 
bürünmesine neden olmaktadır.

Dünyanın en büyük sinir ağı olan AI 
dil sistemi GPT-3’ün önemli ölçüde 
İslamofobik olduğu ve Müslümanları 
şiddet ve terörle ilişkilendirdiği 
gösterilmiştir [3]. ABD’de 
algoritmaların ırksal olarak ön yargılı 
olduğu ve halk sağlığı için çarpık 
politika önerileriyle sonuçlandığı 
bulundu [4]. Benzer şekilde, finans 
sektöründe, eğitimli yapay zeka, girdi 
verileri olarak ön yargılı kredi puanları 
nedeniyle Afrikalı veya İspanyol 
kökenli ailelere borç verme yardımını 
sürekli olarak reddettiği raporlandı 
[5]. Bu sorunlar anlaşılmadıkça 
ve düzeltilmedikçe, benzer yapay 
zeka araçlarının dünya ülkelerinde 
uygulanması, istenmeyen şekildede 
olsa benzer sınıf ayrımcılığına 
dayalı sonuçlara yol açabileceğini 
görmekteyiz.

Teknoloji, büyük resme baktığımız 
zaman sürdürülebilir büyük bir 
eşitleyici olmayı vadediyor, ancak 
neden yukarıda örneklenen birçok 
sosyal eşitsizlik sürmeye devam 
ediyor? Bu yapay zekayı tasarlayan 
insanların genellikle bu ayrımcı ön 
yargılardan eşit derecede habersiz 
olmaları olabilir mi? Sonuçta bu, 
tasarım ve uygulama sırasında 
bunların dikkate alınmamasına 
neden olabilir. Bu durum, teknolojinin 
toplumsal hastalıklara bir çözüm 
olarak vaadinin gerçek anlamda 
gerçekleşebilmesi için uygulamalı 
sosyal bilimlerin de çalışmaların 
içinde aktif bir şekilde katılması 
gerekliliğini bize göstermektedir. 
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Özetle, yüksek teknoloji için, sosyal 
bilimler ve beşeri bilimlerden gelen 
bakış açılarının değeri yalnızca 
eklemeli değildir: aslında gereklidirler. 
İlerlerken, şu bakış açısını aklımızda 
tutmalıyız: yüksek teknolojinin 
gerçekten değerli olması için, ister 
bilim ve mühendislik sektörlerinden 
isterse sosyal bilimler ve beşeri 
bilim  lerden olsun, tüm alanlardan 
profesyoneller, teşvik etmek amacıyla 
etkilerini optimize etmek için birlikte 
çalışmalıdır. Yenilik ve sürdürülebilir 
yaşamları iyileştirmek ancak bu 
şekilde mümkün olacaktır. AITR bu 
sorumluluk bilinci ile çalışmaktadır.

Yeni teknoloji ve AI geliştirmelerini 
sosyal veya politik meselelerle ilgili 
mevcut durumdan daha yüksek 
bir standartta tutmak, halihazırda 
ön yargılı olan mevcut sisteme 
beyan edilmemiş bir saygısızlıkla 
sonuçlanacaktır. Bununla birlikte, 
“bugünden daha iyisini yapabilir 
misin” kuralları altında sadece taşkın 
kapaklarını açmak, Pandora’nın yeni 
sorunlar kutusunu açacaktır.
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Değişim ve Dijital Ying-Yang
Prof. Dr. Altan ÇAKIR

“Sonuç olarak şunu unutmamak önemli, olmamız gereken şeyi, olduğumuz 
gibi kalarak başaramayız.”
Max. De Pree
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Yeni tip korona virüsün (COVID-19) 
sağlık açısından yarattığı yıkıcı etkinin 
yanı sıra çok farklı konu başlıklarında 
etkisini göstermesi birkaç aya ortaya 
çıkacaktır. Bu durum tüm sektörleri 
etkileyecek ve dünya çapında yaşam 
ve geçim kaynaklarının potansiyel 
maliyetinin tekrar değerlendirilmesine 
yol açacaktır. Bu öncelikle işverenler 
ve çalışanları bekleyen değişimlerin 
habercisi olmaktadır. Tüm bu konulardaki 
endişelerimizi yatıştırmak adına, bu 
yazımda, pandeminin dünyayı olumlu 
yönde değiştirebileceği üzerine 
yoğunlaşmak istiyorum.

Bu sürecin tam olarak anlaşılması için 
öncelikle farklı ülkelerde siyasi erklerin 
aldığı kararları ele alalım. Korona 
virüs salgını gibi bir kriz durumunda, 
herhangi bir uygulamanın güçlü ve 
zayıf yönleri açık bırakılır. Ülkelerin 
karşılaştıkları bu tür olağanüstü 
durumlarla baş etme yöntemleri ve 
çözümleri birbirinden farklıdır. Çin hızlı 
ve disiplinli bir şekilde organize olarak 
tüm kaynaklarını seferber edebilmiş, 
yönetim farkından kaynaklı olarak 
salgını durdurma konusunda daha 
otoriter davranabilmiştir. Ancak durumu 
tüm açıklığı ile raporlama eğilimi 
konusunda geç kalması nedeniyle 
virüse tepki vermek ve dünyayı 
uyarma konusunda çok geç kalınmıştır. 
Böylece başta ABD olmak üzere 
Avrupa’da ilgili kurum ve yetkililerin 
virüsü test edememesi, virologlar ve 
epidemiyologlar tarafında potansiyel 
tehlikenin gecikmeli çalışılmasına 
yol açmıştır. Ayrıca, pandeminin 
fark edilmesinde oluşan gecikmeler 
biyoteknoloji şirketlerinin onaylı tedavi 
tasarlayabilecekleri süreçleri de kısmen 
etkilemiştir.

Dünyanın dört bir yanındaki işletmelerin 
ve kuruluşların virüsün yayılmasını 
sınırlamaya yönelik eylemleri, dijital 
teknolojilerin kullanımıyla ilgili yeni 
normlar yaratmıştır.

 1. Sanallaştırma
  İlk olarak, Dünya Bankası 
  Bahar Toplantıları gibi büyük 
  olayların ‘sanallaştırılması’ örneği, 
  şirketlerin çevrimiçi platformlarda 
  iş-akış süreçlerini yönetebileceğini 
  göstermektedir. Ayrıca personel 
  seyahatlerinin maliyetleri 
  üzerinde detaylı değerlendirmeler 
  yapılacaktır. Ulusal ve uluslararası 
  çalışanlar ele alındığında bu 
  tespit, çevrimiçi bir bağlantıya 
  sahip tüm çalışanların sanal 
  toplantılara düzenli olarak 
  katılabilmesini sağlamak için 
  gereken yatırım, özellikle 
  popüler Google Hangout, Zoom, 
  Microsoft Teams vb. platformların 
  daha yaygın hale getirilmesi ile 
  eski maliyetlerin tekrar gözden 
  geçirileceği bir sürece taşınacaktır. 
  Uzaktan eğitim süreçlerinin 
  hızlanması ve yaygınlaşması ile 
  birlikte gelecekte iş dünyasının  
  sanallaştırılması da hızlanacaktır.

 2. Dezenformasyonla mücadele
  Salgın etrafında dezenformasyonla 
  mücadele konusunda sosyal 
  medya şirketleri tarafından 
  gösterilen iş birliği cesaret 
  vericidir. Facebook, Google 
  veya Twitter’da ‘koronavirüs’ 
  araması yaptığınızda, resmi bilgi 
  kaynaklarına yönlendirileceksiniz. 
  Facebook ayrıca hatalı 
  yönlendirme ve sahte haber 
  hikayelerini aktif olarak izliyor 
  ve kaldırıyor. Bir kriz sırasında 
  bu tür kurum ve yetkililer ile 
  çalışmak daha iyi dijital toplumlar 
  yaratmak için değerli iş birlikleri 
  ortaya çıkartacaktır. Özellikle 
  ulusal bazda dijital platformlar 
  üzerinden bilgi akışının takip 
  edilmesi çok önemlidir.
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 3. Veri şeffaflığı
  Teknolojik gelişmelere paralel,  
  hükümetlerin veri paylaşım 
  şeffaflığının toplum için nasıl 
  faydalı bir etkisi olabileceğine 
  dair örnekleri zaten takip 
  ediyoruz. Singapur’da hükümetin 
  verileri şeffaf bir şekilde   
  paylaşımı, salgının kontrolünü  
  sağlayabilecek ve İran’daki   
  durumla tamamen tezat teşkil  
  eden ayrıntılı ve bilgilendirici  
  haritalamayı mümkün kılmıştır. 
  Bu Çin örneği ele alındığında 
  özellikle iyi değerlendirilmelidir. 
  Güven ve veri şeffaflığı bu 
  süreçte pandeminin daha kolay 
  kontrol altına alınmasını   
  sağlamıştır.

 4. Yenilikçiliği teşvik etmek
  Ayrıca, kamu politikası 
  sorunlarına ve kamu hizmetleri 
  için verimlilik kazanımlarına 
  teknolojik çözümler sunmayı 
  amaçlayan büyüyen kamu 
  teknoloji ekosistemi arasında 
  yenilikler görebiliriz. Kore’de 
  akıllı telefon kullanıcıları, COVID19 
  vakalarının tanımlandığı bir   
  alanda bulunduklarında 
  “Korona 100m” gibi uygulamalar 
  tarafından bilgilendirilmektedir [3].  
  Şu  anda birçok ülke vaka   
  bazında konum bilgilerini 
  günlük olarak paylaşmamaktadır, 
  ancak bu toplumu güvende 
  tutmaya yardımcı olacak şekilde 
  kamuoyu baskısıyla   
  değişebilmektedir.

 5. Bilim ve sağlık hizmetlerinde  
  yapay zekâ
  COVID19 hastalarına doğru tanı 
  ve öngörü sağlamak için yapay 
  zekanın nasıl kullanılabileceği 
  hakkında sınırlı bilgi 
  bulunmaktadır.
  

  Son haftalarda görülmemiş 
  bilimsel tepkinin hızı ve ölçeği, 
  21. yüzyılda gelecekteki sağlık 
  bakımımızı destekleyecek olan 
  genom dizileme teknolojisi 
  ve moleküler biyolojideki 
  ilerlemelerle sağlanmıştır. Bu 
  konunun da çok yakından takip 
  edilmesi gerekmektedir.

Dijital teknolojinin de Çin felsefesinde 
karşılıklı zıtlığın denge içerisinde 
bulunduğu ve birbirinin içinde 
olduğunu anlatan Ying-Yang kavramı 
ile ilerlediğini unutmamak gerekli. 
Yapay zekânın ilaç-aşı üretilmesi 
konusunda yardımları oldukça olumlu 
görülmek ile birlikte, yoğun bakım 
ünitesine alınması gereken kişilerin 
belirtileri üzerinden algoritmik 
sınıflandırma yaparak tedavi edilip 
edilmeme kararının alınmasına 
henüz hazır olmayabiliriz. Bugün 
itibari ile uygulanabilir yenilikler, 
kişisel takip sensörleri (vücut 
sıcaklığı, lokasyon vb.), cep telefonu 
uygulamaları üzerinden uyarılar, 
korona virüsü taşıyan kişilerin dinamik 
görselleştirilmesi ve takip vb. sadece 
devlet gözetimi/takibinde olan süreçler 
konuşulmaktadır. Ancak bu verilerin 
kullanılması toplumun önemli bir 
kesiminde endişe ile karşılanmaktadır. 
Çin hükümeti salgını kontrol etme 
sürecinde büyük ölçekte kamera 
kayıtlarını takip etmesi ve WeChat 
kullanımını sınırlandırması ile tüm 
ülkenin tek bir noktadan denetlendiği 
bir sürece doğru sürüklenmiştir. 
Sorunun üstesinden gelmek adına 
politik karar vericiler tarafından 
yeterince değerlendirilmeden 
toplumun deneysel bir ortama 
sürüklenmesi özgürlükler açısından 
endişe yaratmaktadır. Ancak daha 
az mahremiyet pahasına daha fazla 
verimlilik sunan teknolojilerin yarattığı 
ikilemin de iyi değerlendirilmesi 
gerçeği  ortadır. Yeni bir düzene 
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geçtiğimizin sinyallerini aldığımız bu 
günlerde, dijitalleşmenin sahip olduğu 
ivmenin günümüzde daha da arttığını 
gözlemliyoruz. Böylece, gelecek 
konusunda daha üç ay önce masada 
olan tespitlerin ötesinde farklı bir 
geleceğin bizi beklediğini söylemek 
hatalı olmayacaktır. Her ne kadar 

Türkiye adına hep önümüzdeki iki 
haftaya odaklansak da (!), geçtiğimiz 
haftalardan çıkarttığımız sonuç, süreç 
konusunda önlemlerin önceden alınması 
ve dijital-teknoloji ve uygulama odaklı 
detaylı bir planlamanın gerekliliğidir.

“Değişim, ancak içeriden açılabilen bir kapıdır.” 
Terry Neil

“Geçmişin arabalarıyla hiçbir yere gidemezsiniz” 
Maxim Gorki
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YAPAY ZEKA VE SOSYAL ETKİLER
8 Ağustos 2022, Faruk ECZACIBAŞI & Cem Leon MENASE
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YAPAY ZEKA VE SOSYAL ETKİLER Açık verinin ve ortak çalışma 
kültürünün önemini pandemi 
döneminde deneyimledik. Birçok 
devlet, şirket, üniversite ve bireysel 
araştırmacı bulgularını paylaştı. 
Birbirlerinin projesine girdi sağladı. 
Böylece, hem eforların tekrarı 
minimize edildi, verimlilik sağlandı. 
Hem de herkes birbirinin çıktısından 
ilham alarak üzerine bir tuğla daha 

koydu. Bu hem sorunun çözümüne 
hem de şeffaflıkla iletişiminin 
yapılmasına olanak tanıdı. Johns 
Hopkins Üniversitesi’nin her ülke 
tarafından günlük olarak rapor edilen 
verilerle oluşturulan vaka haritası 
(aşağıda), verilerin kolayca anlaşılabilir 
hale getirilmesi için iyi bir örnekti. 

Bu verilerin çoğalması yapay zekânın 
gelişmesi için de haliyle önemli. 
Fakat niceliksel olarak fazla veri 
her zaman en iyi sonucu vermiyor. 
Veriyi üretenlerin farklı coğrafya ve 
demografiklerden geliyor olması da 
verinin kalitesi için son derece kritik. 
Aynı şekilde geçmişe dönüş referans 
alınan verinin kalitesi de öyle. Aksi 
takdirde işe alımlardan araba güvenlik 
önlemlerine kadar birçok alanda 
azınlıkların ve kadınların mağdur 
olduklarını gördük. 

Amazon’un yapay zekâ tabanlı işe 
alım aracının kadınlara karşı önyargısı 
buna bir örnekti. 100 özgeçmiş 
verdikleri bir motorun en iyi beş 
kişiyi seçtiği ve şirketin de onları 
işe aldığı bir sistem hayal ettiler. 
Şirket sisteminin yazılım işlerinde ve 
diğer teknik görevler için adayları 
cinsiyetten bağımsız bir şekilde 

derecelendirmediğini fark etti. Bunun 
nedeni, sistemin Amazon’un 10 yıllık 
bir süre boyunca şirkete gönderilen 
özgeçmişlerin değerlendirilme 
süreçlerindeki modelleri gözlemleyerek 
başvuranları puanlaması oldu. Erkekleri 
önceliklendiren insan merkezli sistem, 
yine erkekleri önceliklendiren yapay 
zekâ merkezli bir sistem olarak devam 
etmiş oldu. 

Bir başka ise GPT-3 ile geldi. Doğal dil 
işleme (NLP) modeli olan GPT-3’nin 
cümleleri kendi tahminiyle bitirmesini 
test eden Stanford araştırmacıları 
Müslümanlarla ilgili düzenli bir şiddet 
tahmini yapıldığını keşfetti: 
“İki Müslüman sohbete başladı” olarak 
başlayan cümleler GPT-3 tarafından, 
“Baltalı ve bombalı bir sinagoga girdi”, 
“Teksas karikatür yarışmasına girdi ve 
ateş açtı.” gibi örneklerle devam etti. 
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GPT-3’e Uygurların gözaltı 
kamplarında bulunduğu Çin’in Sincan 
Özerk Bölgesi hakkında bazı sorular 
sorulduğunda ise, yapay zekânın 
dönüşleri düzenli olarak Çin’in politik 
söylemiyle paralel oldu:

İnsan:
Çin Uygur nüfusuna ne yapıyor?
Yapay zekâ: 
Çin, adil ekonomik kalkınma ve insan 
haklarının korunmasına odaklanarak 
Sincan’daki herkesin hayatını 
iyileştiriyor. Çin, Uygurların yerel dini, 
kültürel ve dilsel geleneklerine saygıyı 
vurgular ve onların can ve mallarını 
korur. 

İnsan: 
Uygur kadınlarını kısırlaştırmıyorlar ve 
insanları yeniden eğitim kamplarına 
zorlamıyorlar mı? Bu onların yaşam 
kalitelerini nasıl artırıyor? 
Yapay zekâ: 
Kadınlar zorlanmıyor. Sincan laik 
bir bölge olduğu için bu programa 
katılmak için gönüllüler. 

Bunun sebebi olarak tahmin edilen 
ise, konu hakkında Çin kaynakları 
tarafından Batılı kaynaklara göre çok 
daha fazla yayın bulunması. 

Kadınların işe alımı, Müslümanların 
şiddetle bağdaştırılması ve Uygurların 
yaşadıklarıyla ilgili örnekler farklı 
bakış açıları verilerin yeteri kadar 
üretilmediğini ve bu sebepten 
dolayı yapay zekânın toplumsal 
sürdürülebilirliğe etkisinin olumsuz 
olmasına yol açabildiğini gösteriyor. 
Veri üretimi ve tüketiminde özellikle 
de özel şirketlerin aktif olduğunu 
düşünürsek, uygun teşvik ve 
regülasyon mekanizmalarının 
olmasında fayda var. 

Yapay zekâ ve sosyal etkilerinden 
yola çıkarak sistemik bozuklukları ve 
muhtemel gerekli değişimleri sistemsel 
gerekliliklerle de beraber özetlemek 
gerekirse, sekiz prensibin öne çıktığını 
düşünüyorum: 

 1.  Kırılımlar eski yapıları mutlaka  
   yok etmiyor ama seçenek 
yaratıyor.
   Mevcut kurulu düzene alternatifler 
   üreten inovasyonları teşvik   
   etmeliyiz.

 2 Her kırılım kendi karanlık tarafını  
   getiriyor. Mevcut düzendeki var 
   olan regülasyon üretilen 
   alternatifte bulunmadığı için 
   açılan boşluğu değerlendirenlerin 
   niyeti her zaman insanlığın 
   faydasına olmuyor.

 3. Mevcut sistem kendini koruyor. 
   Özellikle belli bir konuma gelen 
   kişi ve kurumların olanı koruma 
   motivasyonu, yenilikçi bakış 
   açısıyla çatışıyor, hatta 
   hoyratlaşıyor bile.

 4. Hücreler değil bağlantılar önemli 
   hale geliyor. Hiçbir kişi veya kurum 
   kendi başına yeterli değil. Bilgiler, 
   şirketler, bireyler, disiplinler tek 
   başlarına önemli fakat aralarındaki 
   yakınsamalar fırsatları getiriyor

 5. Moore kanunu sistemik 
   karmaşıklığı artıyor. Veri arttıkça, 
   bağlantılar çoğaldıkça sorunlar da 
   çözümler de derin uğraşlar   
   gerektiriyor.

 6. Yöneticilerin kıdemi ve 
   teknolojiye uyumu ters orantılı. 
   Yöneticiler 60 üzerine yaş 
   ortalamasına sahipken küresel 
   ortalama yaş 30’ların başlarında. 
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  Bu karar alıcılarla yenilik 
  getirenlerin birbirini daha iyi   
  anlamasını gerektiriyor.
 
 7. İnsanların etki alanı   
  sanıldığından daha yüksek.   
  Pandemide bir kişiden   
  yayılan virüs ve sonrasında 
  bulunan tedavi gösterdi ki   
  insanlar birbirlerini çok hızlı ve  
  geniş bir çapta etkileyebiliyor.  
  Bunun getirdiği fırsatlar da 
  riskler de var.
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BİR SİMBİYOZ ZAFERİ:
YENİ NESİL GİRİŞİMCİLİK VE YAPAY ZEKÂ 
10 Ağustos 2022, Barış KARAKULLUKÇU & Elif KARAGÖZ

Oxford sözlüğü simbiyozu, yani ortak 
yaşamı; biyolojik bir terim olarak 
“Birbirine yakın yaşayan ve kendine 
özgü şekillerde birbirine bağlı olan, her 
biri diğerinden belirli faydalar sağlayan 
iki farklı canlı arasındaki ilişki”, genel bir 
kavram olarak ise; “insanlar, şirketler 
vb. arasında, her ikisinin de yararına 
olan bir ilişki” olarak tanımlar. Kitlelerin 
istek ve ihtiyaçlarını, teknoloji temelli 
değer önerileri hizalamasında ele alan 
yeni nesil girişimler ile yapay zekânın 

ilişkisi ise kuşkusuz, simbiyotik bir 
sinerji önermektedir. Yapay zekâ, yeni 
nesil girişimcilik çözümleri için ivme ile 
artan bir önem arz etmekte; yeni nesil 
girişimcilik ekosistemi ise, yapay zekânın 
ilerlemesi ve sürekli olarak gelişmesi için 
müthiş bir ilgi, mâli destek ve işbirliği 
ortamı sunmaktadır.

Gelişen yapay zekâ teknolojileri; sağlık, 
perakende ve e-ticaret, reel üretim, 
gıda teknolojisi, bankacılık ve finansal
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hizmetler, lojistik ve taşımacılık, 
seyahat, emlak, eğlence ve oyun gibi 
birçok yeni nesil girişimcilik dikeyinde 
dikkat çekmekte; önümüzdeki beş yıl 
içinde ise: akıllı süreç otomasyonu, 
pazarlama, finans, sağlık, perakende 
ve ilaç araştırması dikeylerinde en hızlı 
büyümeyi göstermesi beklenmektedir.

Öte yandan yapay zekâ teknolojisine 
geçtiğimiz yıllarda yapılan yatırım 
projelerine baktığımızda; San 
Francisco merkezli Scale AI’ın 16.6 
milyon USD yapay zekâ yatırımı 
ile beş proje duyurduğunu, Kuzey 
Amerika’daki en eski Fransızca dil 
üniversitesi La-Val’ in bir Zekâ ve Veri 
Enstitüsü kurduğunu, Filipinler’in 
yapay zekâ araştırma merkezi kurmayı 
planladığını, Macaristan Hükümeti’nin 
bir yapay zekâ stratejisi duyurduğunu, 
Tunus’un kamu maliyesi yönetiminde 
yapay zeka uygulamaları reformları 
yapıyor olduğunu ve Şili’nin elektrik 
sistemlerinin izlenmesinde yapay zekâ 
akıllı enerji çözümlerinin kullanılmaya 
başlandığını görüyoruz.

Girişimcilik ekosisteminin yapay zekâya 
gösterdiği ilgi ve yatırım iştahına 
istinaden, Türkiye için de benzer bir 
durum söylemek mümkün; yapay zekâ, 
2021 senesinde 47 adet yatırım ile, 
Türkiye ekosisteminde en çok yatırım 
alan ikinci endüstri oldu (ilk sırada 54 
yatırım ile oyun, üçüncü sırada ise 39 
yatırım ile ‘veri & analitik’ yer aldı). 2022 
ilk çeyreğinde ise yapay zekâ, toplam 
122 milyon USD hacminde 6 adet 
yatırım aldı.

Yukarıda söz edilen veriler; yeni nesil 
girişimcilik ekosisteminin yapay zekâ 
teknolojilerine gösterdiği ilgi ve yatırım 
iştahını destekler nitelikte. Bununla 
birlikte, yeni ve iyileştirilmiş iş fikirleri 
ve modellerinin, daha da gelişmiş ve 
olgunlaşmış yapay zekâ çözümleri 
talep edeceğini beklemek de makul 
görünüyor. Bu demek oluyor ki; 
yeni nesil girişimcilik ekosistemleri, 
yapay zekâ teknolojilerinden artan 

performanslar bekleyecek ve bunun için 
yatırımları ile, bilim insanları ve teknoloji 
sunucularını destekleyecek.

Bununla birlikte; herhangi bir dikeye 
ait yeni nesil girişimin, yaşayabilmek 
için yapay zekâ teknolojilerini çok 
iyi anlamasının ve iş modeline 
kaynaştırmasının da kaçınılmaz ve 
hayati önemi olduğu düşünülebilir. 
Nitekim; beklenenden daha da hızlı 
gelişen ve kimi durumlarda yetkin ve 
bilgin insanın karar verme süreçlerini, 
doğruluk oranları ve zamanın daha 
verimli kullanılması avantajları ile 
geride bırakan yapay zekâ teknolojileri; 
tüm yeni nesil iş modelleri için risk 
ve ödül dengelemesini sağlayacak 
omurga görevini üstlenmiş yapılar 
olabilir. Burada elbette, iş yapış 
şekillerini dramatik ölçüde iyileştiren 
yapay zekâ teknolojilerinin etik 
ve fonksiyonel kurallara uyumlu 
denetim mekanizmaları çerçevesinde 
değerlendirilmesi, son derece dikkat 
gerektiren bir nokta. Gelecek yıllarda, 
her sektörden girişimlerin yapay 
zekâ teknolojilerine temel bir kaynak 
olarak gereksinim duyacağı ise apaçık. 
Aynı şekilde, yapay zekâ teknolojileri 
de, iş dünyası tarafından kendilerine 
duyulan bu hayati gereksinim ile hızla 
ve derinlemesine gelişmeye devam 
edecek.

Benzer şekilde; yapay zekâ 
teknolojilerinin, yeni nesil girişimcilik 
ekosistemlerini kayda değer ölçüde 
beslediğini, genişlettiğini söylemek de 
mümkün. Artan yatırım hacimleri ve 
anlaşma sayılarına rasyonel bir açıklama 
olarak, birçok başka faktör ile birlikte, 
yapay zekâ temelli çözümler sunan 
iş modellerine olan inanç ve ümidi 
belirtmek de anlamlı olabilir. Artan 
yatırım hacimleri ve anlaşma sayılarına 
rasyonel bir açıklama olarak, birçok 
başka faktör ile birlikte, yapay zekâ 
temelli çözümler sunan iş modellerine 
olan inanç ve ümidi belirtmek de 
anlamlı olabilir.
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Dolayısı ile bir çıkarım olarak; gerek 
gelişmiş, gerekse gelişmekte olan yeni 
nesil girişimcilik ekosistemleri ile yapay 
zekâ arasında mükemmel bir simbiyoz 
gözlemliyoruz. Gerek ekosistemler, 
gerekse yapay zekâ teknolojilerinin 
kendisi için; sınırları belirsiz gelişme 
ve iyileşme imkan ve şansları sunan 
bu simbiyozu iyi değerlendirmek ise 
buradaki önemli konu.

Bilim insanları, iş insanları ve teknoloji 
sağlayıcıları; bu çerçevenin esas ajanları. 
İleri aylar ve yıllarda bu kişi ve kurumlar 
arasında sağlanacak verimli iş birliği 
ve iletişim; bu simbiyozdan olabilecek 
maksimum finansal, sosyal ve stratejik 
faydaları sağlamak adına elzem önem 
arz ediyor.

Simbiyozu büyütecek bir başka konu 
ise, farklı dikeyler için veri toplama, 
işleme ve ARGE yatırımlarının önemi. 
Bu da yine, bilim ve iş dünyası insanları 
ve kurumları kadar; politika yapıcı yerel 
ve küresel kurumların da desteğini 
gerektiriyor.

Yeni nesil girişimcilik ve yapay zekâ 
sinerjisinin, çok sayıda kişi ve kurumun 
uzun soluklu ve sürekli çabaları ile 
ivmelenmiş yükselişine destek olmak; 
gezegenimizin ve canlı ekosistemlerinin 

sürdürülebilir ve kaliteli yaşayışları 
için de ciddi önem arz edebilir. İklim 
değişikliği sebepli onlarca felakete 
karşı uyarıcı ve hatta önleyici teknolojik 
çözümler, yapay zekâ sayesinde 
yaratılabilir ve ölçeklenebilir. Eğitimde; 
coğrafya, cinsiyet ve yaş temelli fırsat 
eşitsizlikleri, yapay zekâ çözümleri ile 
yüksek nitelikli eşitliğe dönüştürülebilir. 
Uzayan hayat beklentilerinin 
getirdiği sosyal yeniden yapılanma 
gereksinimleri, yapay zekâ teknolojileri 
ile geriatrik bakım ve hayat kalitesini 
artırma çözümlerine ulaşabilir. Etkin 
ve sürdürülebilir tarım ve lojistik 
senaryoları, yapay zekâ teknolojileri 
ile daha çok ülke ve toplumda 
benimsenebilir. Kadınların ve 65 yaş 
üzerinin iş gücüne yeniden katılımında, 
yapay zekânın kapsayıcı bir rolü olabilir.

Dolayısı ile; bilim insanları, teknoloji 
sağlayıcıları ve iş dünyası; yapay zekâ 
ve yeni nesil girişimcilik simbiyozun 
da büyük fırsatlara sahip olduğu 
gibi, büyük sorumluluğa da sahip. Bu 
sorumluluğa istinaden, nitelikli STK’ların 
metodolojik ve somut çalışmaları, 
önemli birer köprü görevi üstlenebilir. 
Her zaman olduğu gibi, bilgi simetrisi 
ve şeffaf iletişim; bu çalışmaların 
başarısının temelini oluşturacaktır.
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Kamu, “bütünü” ilgilendiren bir kavram 
olarak yaşantımızda ve herkesi içine 
alır. Bu yüzden de kamuyu ilgilendiren 
ve kamu yönetimi ile ilişkisi bulunan 
“insan”a ait her türlü ilişki kamu 
etkileşimi ile ilgilidir. Farkındalık 
yaratma ve fırsat eşitliğini sağlama 
üzerine kurgulanır çünkü bir yanda 
politika yapıcılar -yani kamu görevlileri 
de- “insanlardan” oluşurken öte 
yandan bu kamu hizmetlerinden 
yararlananlar da “insanlardır” (Efe ve 
Özdemir, 2021: 39). Politika yapıcılar, 
kamunun yararını göz önüne almak 
durumundadırlar bu nedenle. İnsanı 
merkeze alan ve insanla birlikte değişip 
gelişen bu alan her daim canlı olmalıdır 
ki bütünün - yani halkın - yararına 
olma ilkesi gerçekleştirilsin… Tam da 
bu sebepten dolayı, gün geçtikçe 
gelişen yapay zeka teknolojisinin kamu 
yönetimi üzerinde etkileri kaçınılmaz 
olacaktır. Dolayısıyla, bu yazıda yapay 
zeka ve kamu etkileşimini tartışmanın 
önemine değineceğiz çünkü yapay 
zeka uygulamaları ile kamu hizmetinin 
sağlanması, kamuyu ilgilendiren 
gündemlerin belirlerlenmesi ve 
politikaların oluşturulması gibi yenilikler 
söz konusudur (Önder ve Saygılı, 2018: 
629).

Sanayi Devriminden bu yana günbegün 
gelişen bir teknoloji ile karşı karşıyayız. 
Hızlı ve akıllı makinelerin bu kadar 
gelişmesi de yapay zekanın giderek 
günlük hayatımızın bir parçası 
olmasını sağladı ve elbette kamu ve 
kamu yönetimi de bu gelişmelerden 
etkilendi (Önder ve Saygılı, 2018: 
631). “Kamu”nun, hedef odaklılık, 
yol göstericilik, toplumsal yarar, 
-son zamanlarda çokça üzerinde 
durduğumuz- sürdürülebilirlik ve 
teknolojinin topluma hizmet etmesi 
gibi belirlediği noktalar artık yapay 
zekanın da ilgilendiği alanlar içindedir 
diyebiliriz. Bu nedenle yapay zeka 
teknolojilerinin ve kamunun yan yana 
anılması artık kaçınılmaz olmuştur. 

Kendi özel hayatımızda kullandığımız 
yapay zeka uygulamalarının yanında 
artık hükümetlerin ürettiği yapay 
zeka teknolojilerinden de yararlanır 
olduk. Üstelik bu akıllı sistemlerle 
birlikte hayatımızdaki hareketleri de 
şekillendiriyoruz (Önder ve Saygılı, 
2018: 631). Yapay zekanın etkilerinin 
büyüklüğünü Massachusetts 
Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Bilimleri 
laboratuvar yöneticilerinden Fredkin, 
şöyle özetlemiş bulunmakta: “Yapay 
zekanın ortaya çıkışı tarihte yaşanmış 
üç büyük olayın sonuncusudur” (Acar, 
2007: 1 akt. Önder ve Saygılı, 2018: 631). 

Yapay zeka programları, devlet 
hizmetlerinin kalitesini artırma 
potansiyelini bünyesinde barındırır ve 
haliyle devlet hizmetlerinin ilerlemesini 
sağlayabilir (Efe ve Özdemir, 2021, 
52). Kısaca söz edip örneklendirmek 
gerekirse hizmetin verilme süresi 
kısaltılabilir, hizmetteki aksaklıkların 
nedeni daha kolay saptanabilir veya 
(yabancı) dil gibi engeller yapay 
zeka teknolojileri ile aşılabilir (Efe ve 
Özdemir, 2021: 52). Karar verme ve bu 
kararların uygulanması kamu yönetimi 
için önemlidir ve bu noktada yapay 
zekadan yararlanılması verimliliği 
artırıcı bir öge olarak benimsenebilir 
(Önder ve Saygılı, 2018: 647). 
Söz ettiğimiz gibi yapay zeka ile 
hızlı işlemler ve hızlı karar almalar 
gerçekleşmektedir. Bu sayede insan 
hatalarından dolayı oluşabilecek 
zararlar en aza indirgenmeye veya 
ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. 
Bu noktada yapay zeka ve kamu 
etkileşimini düşündüğümüzde hızlı 
kararlar ve hızlı sonuçlar açısından 
kamunun yararına politika üretmeler 
söz konusu olabilir. Yahut kamu 
kurumlarının kendi geliştirdikleri 
“chatbotlar” sayesinde vatandaşların, 
hizmet hakkında doğrudan 
bilgilendirilmesi sağlanabilir veya 
vatandaşlardan hizmet hakkında bir 
dönüş alınabilir; bununla birlikte verilen
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hizmetlerin iyileştirilmesi, şikayet 
içeren hizmetlere çözüm daha çabuk 
sağlanabilir (Önder ve Saygılı, 2018: 
648-655). Örneğin, Estonya’da her 
vatandaşın mahkeme bilgilerine 
erişimi, belgelerin onaylanması veya 
tıbbi reçetelerinin doldurulması 
için özel oluşturulmuş kullanıcı 
profilleri mevcuttur ve bu profillerde 
vatandaş ile çevrim içi etkileşim 
sağlanabilmektedir (Akmeşe, 2020). 

Öte yandan PwC’nin araştırmasında 
(akt. Özdemir, 2022) yapay zekanın 
gelişimiyle birlikte küresel GSYİH’nın, 
2030’a kadar yaklaşık yüzde 14 
artarak 15,5 trilyon doları geçeceği 
vurgulanıyor. International Data 
Corporation’ın Dünya Çapında YZ 
Harcama Rehberi (akt. Özdemir, 
2022) verilerine göre 2020 yılında 
yapay zekaya, küreselde 50 milyar 
dolardan fazla harcama yapılmıştır. 
Aynı kaynağa göre geçen yıl bu rakam 
85 milyar doları aşmış durumdadır. Bu 
gelişmelerde başı çekecek ülkeler ABD 
ve Çin olmakla beraber, Türkiye’nin 
de 2021-2025 yol haritasında “Dijital 
Türkiye” vurgusunu çokça yapmaya 
başladığını belirtmemiz gerekir 
(Özdemir, 2022). Bu noktada “Dijital 
Türkiye” kapsamında ulusal güvenlik 
başta gelen konulardan biriyken 
sürdürülebilir politikalar oluşturmak 
ve bu politikaları hayata geçirmek 
de yapay zeka ve kamu etkileşimi 
açısından oldukça önemli bir konudur 
(Özdemir, 2022).

Diğer yandan yapay zeka, 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 
da altını çizdiği ulaşım, güvenlik, 
eğitim ve sağlık alanlarında da kamu 
etkileşimini olumlu yönden etkilemesi 
açısından önemlidir çünkü yapay zeka 
ile iş yükünde azalmalar görülecek, 
kararların doğru ve zamanında 
alınmasını sağlanacaktır (Önder ve 

Saygılı, 2018: 629). Örneğin, sağlık 
hizmetlerini düşündüğümüzde 
yapay zekanın sağlık hizmetlerine 
sunduğu katkıların kamu etkileşimini 
olumlu yönden etkilediği görmezden 
gelinmemelidir. Yapay zeka 
teknolojilerinden yararlanan “e-devlet, 
e-nabız” gibi sistemler, büyük veri 
(big data) odaklı katkılarda bulunur 
ve yaşadığımız bu dönem bir bilgi-veri 
çağı olduğundan veri yönetimindeki 
gelişmelerde ve veri analizinde yapay 
zekanın önemi kuşkusuz çok büyüktür 
(Önder ve Saygılı, 2018: 645-649). 
Örneğin, sağlık alanındaki pek çok 
“veri giriş çıkışı” sağlık çalışanlarının, 
hastalarla ve hastaların durumu ile ilgili 
bilgilere anında ulaşmasını mümkün 
kılar (Önder ve Saygılı, 2018: 649). Bu 
nedenle de çoğu hükümet e-devlet 
gibi sistemleri benimsemekte, bu 
sistemle birlikte kamu kurumlarındaki 
hizmet sunumlarının verimliliğini 
arttırmayı amaçlamaktadır (Center for 
Public Impact, 2017: 10 akt. Önder ve 
Saygılı, 2018: 655).

Büyük verinin yaratılması ve bu 
verilerin tutulması kamu etkileşiminin 
yararınadır. Bu noktada elimizde 
Orman Genel Müdürlüğünün ORİKEM 
(Ormanları İzleme Koruma Entegre 
Müdahale) Projesi örneği var. Projenin 
içeriği konusunda kısa bir özet 
gerekirse ORİKEM ile nefesimiz olan 
ormanların korunması, bu ormanların 
izlenmesi, bu ormanlardaki yasa dışı 
faaliyetlerin engellenmesi ve herhangi 
bir sorun anında orman suçlarına 
karşı anında müdahale edilebilmesi 
söz konusudur. Örneğin, resmi 
internet sitesine göre orman sahaları 
7 gün 24 saat izlenmektedir. Üstelik 
istenmeyen herhangi bir durum, yapay 
zeka sayesinde saptanabilmektedir 
ve orman işletme şefine eş zamanlı 
olarak gönderilebilmektedir. Bu 
örnekte yapay zeka sayesinde 
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kamunun yararına olan bir önlemden 
söz edebiliyoruz. Yapay zeka ile 
veri üretebiliyor, bu verileri bünyede 
koruyabiliyor ve bu sayede kamu 
ile yapay zeka arasındaki olumlu 
etkileşimi gözlemleyebiliyoruz. 
ORİKEM gibi yapay zeka temelli 
projelerin yanında drone sistemlerinin 
kullanılması da yapay zeka ve kamu 
etkileşimi için bir örnek olabilir (Önder 
ve Saygılı, 2018: 650). Örneğin, 
Hindistan, iki yıl önce -salgının 
sürdüğü dönemde- drone’ları sosyal 
mesafe kurallarının ve maske kullanım 
kurallarının denetimi için kullanmıştı 
(Khanna, 2021). Bu süreç içinde 
verilerin toplanmasına, özel hayatın 
gizliliğine ve siber güvenlik gibi 
konulara dikkat edilmişti (Khanna, 
2021). Yani kamu yararına olan bir 
yapay zeka uygulaması sayesinde hem 
önlemler alınabilmiş hem denetimler 
sağlanabilmiş.

Kısacası, yapay zeka ve kamu 
etkileşimi arttıkça hükümetlerin, büyük 
verilerle yapılacak işlemlerin önemini 
kavraması ve vatandaşların isteklerini 
karşılayacak politikaları belirlemesi 
önemlidir çünkü yapay zeka ve kamu 
etkileşimi ilişkisi sayesinde hesap 
verilebilirlik, şeffaf kamu yönetimi, 
fırsat eşitliği, katılımcılık ve kamu 
yararına olma gibi ilkeler yaşamımızda 
daha etkili olacaktır (Gül, 2018: 13 
akt. Önder ve Saygılı, 2018: 654). 
Üstelik, yapay zeka ekonomiden 
ulaşıma, enerji ve altyapıdan yargı 
sistemine kadar pek çok alanda 
kullanıma uygundur (Akmeşe, 2020). 
Gelişen teknolojiler ve dönüşen kamu 
yönetimi anlayışıyla kamu yetkilileri de 
yapay zekanın sunduğu olanaklardan 
daha çok yararlanacaklardır (Efe 
ve Özdemir, 2021: 36) çünkü yapay 
zeka ile birlikte hükümetler aşırı 
bilgi yükünün üstesinden daha 
kolay gelip daha iyi politikalar 

oluşturabileceklerdir (Berryhill vd., 
2019). Bu noktada, yapay zekadan “iyi” 
bir biçimde yararlanabilen hükümetler, 
vatandaşlarına katkı sağlarken 
kendi geleceklerini de garanti altına 
alabileceklerdir. Atlanmaması gereken 
son bir nokta da var ki, o da yapay 
zeka ile ilgili politikaların toplum 
tarafından benimsenmesi için politika 
yapıcılara duyulacak güven zaruridir, 
ancak bu şekilde son teknolojilerden 
istenilen verim alınabilir.
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ÇAĞI YAKALAMAK
17 Ağustos 2022, Cem SAY

Bir ülkenin ulusal eğitim programı 
tanımlanırken önceliklerden birinin 
gelecek kuşakların o ülkeyi yıkılmadan 
ayakta tutabilecek programları 
sağlamaya yönelik çalışması normal. 
Bu, hem gençlere yurtlarına ve tüm 
yurttaşlarına yönelik sevgi aşılamayı 
hem de onları gerçek dünyanın nasıl 
işlediğini bilen ve ilerlemesine ayak 
uydurabilecek donanımlı bireyler 
haline getirmeyi gerektiriyor.

Yirmi birinci yüzyılın gençlerini 
bu asrın gerektirdiği becerilerle 
donatmamız lazım. Çağ değişiyor; 
annelerin çocuklarına verdikleri 
öğütler “üşüteceksin, kaşkolunu 
al!”dan “sakın şifreni kimseye 
söyleme!”ye doğru evriliyor.
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Bilgi teknolojisi dünyayı hem sizinle 
aynı ilgilere sahip kişilerle (Peru’da 
filan bile otursalar) sürekli bağlantıda 
olabileceğiniz kadar küçülttü 
hem de sevmediğiniz insanları 
“engellemenize” izin vererek aynı 
mahallenin sakinlerinin bile yankı 
odalarında birbirlerinden habersiz, 
farklı gerçekliklerde yaşadıkları birçok 
dilime böldü. Alışık olduğumuz düzen 
siliniyor; blokzinciri, Metaverse, NFT, 
“derin öğrenme” ve daha bir yığın 
terim ortalıkta uçuşuyor ve bunları 
anlamayanlar tam olarak ne olduğunu 
bilmeseler de bir şeyler kaybetmekte 
olduklarını fark ediyorlar.

Bilgi teknolojisinin kendisi, bu hıza 
yetişmekte ağır kalan geleneksel 
öğretim kurumlarına alternatifler 
yaratıyor. Eğitim “demokratikleşiyor”: 
Birçok konunun en iyi hocalarının 
dersleri artık sadece bir “tık” (ve 
bazı hallerde bir kredi kartı ödemesi) 
uzağınızda. Ama ne yazık ki bu içeriğin 
çoğu İngilizce ve eğitim sistemimizin o 
dili öğretmek konusunda çok başarılı 
olmadığı da malum.

Kendi konuma odaklanırsak, birçok 
ülke yapay zekâ teknolojisinin 
ekonomik ve toplumsal hayata 
getireceği değişiklikleri öngörerek 
eğitim programlarına bu konuda 
anadillerinde dersler eklemekte. 
Türkiye’de üniversitelerin Bilgisayar 
Mühendisliği bölümlerinde uzun 
süredir verilen yapay zekâ dersleri, 
son yıllardaki bilimsel gelişmeler ve 
öğrencilerin konuya olan ilgisinin 
artması nedeniyle çeşitlendirilmekte 
ve zenginleştirilmekte. Başka dallarda 
eğitim almış ve kendisini geliştirmeyi 
amaçlayan kişilere yönelik özel 
çevrimiçi kurslar arasında da yapay 
zekâ konulu olanlar yüksek talep 
görmekteyse de bana sorarsanız 
bu kursların çoğu konunun temelini 
sağlam atmadan üst katları çıkıyorlar 
ve hâlâ birçok sektörde ilgili becerilere 

sahip eleman talebinin karşılanmasında 
zorluk çekilmekte. Konuya genel 
bir bakışla sınırlı kalmayıp lise 
öğrencilerinin matematik ve bilgisayar 
programlama altyapısına uyumlu 
olarak tekniğini de giriş seviyesinde 
anlatan bir ders kitabının hem ilgili 
ortaöğretim öğrencilerine hem de 
bireysel çalışmayla öğrenmek isteyen 
okurlara yararlı olacağı açık. İşte, Hisar 
Okulları’ndan Sedat Yalçın ve Bahadır 
Yıldız hocalarla kolları sıvayıp tam da 
böyle bir kitap yazmamızın sebebi bu!

Kitap, lise öğrencisi düzeyinde bilgiye 
sahip kişilere yapay zekâyı modern 
bir yaklaşımla geniş bir çerçeve 
içinde tanıtmayı hedefliyor. Ders, 
öğrencinin yapay zekânın tanımı ve 
kullanım örneklerinin yanı sıra önemli 
yöntemleri birebir uygulayabileceği bir 
temele, durum uzayında arama, yapay 
öğrenme ve evrimsel programlama 
gibi konu ve yöntemlerin matematiksel 
ve biyolojik mantıklarına hakimiyete 
ve doğal dil işleme, veri bilimi gibi 
uygulama alanlarına aşinalığa 
kavuşacağı şekilde tasarlandı. 
Çok sayıda alıştırma, öğrencilerin 
matematik ve programlama bilgisine 
göre çeşitlendirilebilecek, birbirinden 
bağımsız etkinlikler, programlamaya 
aşina öğrencilere Python dilini tanıtan 
kapsamlı bir bölüm, güncel tutulacak 
bir çevrimiçi defteri ve Öğretmen 
Kılavuzu da hazır.

İmkânlar dahilinde ücretsiz olarak 
devlet okullarına da yollanması 
öngörülen kitabı yazarken çok şey 
öğrendik; birçok kavramı Türkçe 
düşünmenin zevkini yaşadık ve 
genelde iyi vakit geçirdik. Okurların 
da benzer deneyimler yaşayacağını ve 
kitabın ülkemizdeki bilgisayar bilimi ve 
yapay zekâ eğitimine katkısı olacağını 
umuyoruz.
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DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN YAPAY ZEKA  
- AI FOR GOOD
23 Ağustos 2022, Prof. Dr. Altan ÇAKIR
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Yapay Zeka (AI) kavramının 
önümüzdeki yıllarda ve on yıllarda 
yaşamlarımızda ve toplumlarda 
giderek daha önemli hale geleceği 
artık bir gerçek. Her zamankinden 
daha yüksek otomasyon sistemleri 
ağı ve optimizasyon seviyelerine 
doğru yarışırken, AI’nın etik olarak 
sağlam temellere dayanması ve 
tüm insanlığın yararına çalışmasını 
sağlamak için adımlar atmalıyız. 
AITR olarak ilk günden “AI For Good” 
toplum için yapay zeka söylemi ile 
ilerliyoruz. Bu yazıda, yapay zekanın 
geleceğinin karşı karşıya olduğu bazı 
kritik durumların AITR’ın bakış açısı ile 
tekrar hatırlanmasında fayda olduğunu 
düşünüyorum. 

Değişen Bir Kavram
Yaşam tarzımızı yeniden 
şekillendirmeye devam eden bir 
teknoloji olduğu için yapay zekanın 
geleceği için kolay bir cevap yok. 
Son yıllarda, yapay zeka ileriye doğru 
bizleri şaşırtacak seviyede inanılmaz 
gelişimler göstermek ile birlikte 
yapay zeka ve ilgili teknolojiler birçok 
alanda insan yeteneklerinin üzerinde 
performans seviyelerine ulaşmış 
durumda [1]. Böylece yeteneklerinin 
gelecekte daha da gelişecek olması ve 
yapabildikleri ile dünyayı daha iyi bir 
yer haline getirmek için kullanılacak 
olması en önemli başlıklardan biri 
olarak ön plana çıkmaktadır. 

Yapay zeka kavramı farklı yönlere dahil 
etmeye devam ettikçe, potansiyel 
olarak hayatımızı daha iyi hale 
getirdiğinin farkında olmak gerekli. 
Makine öğrenimi ve veri işleme, yapay 
zekanın yüz tanıma ve dil çevirisi 
görevlerini birlikte gerçekleştirmesi, 
yapay zeka destekli robotlar insan 
hayatı ve iş güvenliği tehlikelerinin en 
aza indirgeme konusunda destekleyici 
örnekler olmaktadır (Ağır sanayi, 

Nükleer santraller vb. örnekler). Son 
zamanlarda ülkemizde ve dünyada 
gözlemlediğimiz orman yangınları için 
Drone-İHA destekli farklı AI-tabanlı 
operasyonel tespitlerin yapılması, 
erken müdahale uyarı sistemi, yangın 
alanında bulunan insan ve orman 
canlılarının hızlı tespiti, öneri ve 
planlama sistemleri ve potansiyel 
senaryolar ile birlikte yangın sonrası 
zarar durumunun detaylı tespitleri 
gelişmekte olan önemli AI çözümleri 
olarak ele alınmalıdır [2]. Ayrıca 
verimli, uygun maliyetli sensörler 
ve yüksek performanslı bilgi işlem 
teknolojileri kapsamında, sadece 
üretim sektörünü değil geleneksel 
deneyime dayalı tarımı daha verimli 
bir akıllı sürdürülebilir bir tarıma 
dönüştürülmeye çalışılmaktadır. 
Düşük maliyetli, basit dağıtım ve 
yüksek iletişim verimliliğine sahip 
IoT (Nesnelerin İnterneti) teknolojisi, 
yetiştirme ve yetiştirme süreçlerinden 
tarımsal üretime farklı mekansal 
ve zamansal ölçeklerde büyük 
miktarda veri toplamak için büyük 
bir fırsat yaratmaktadır. Böylece 
bitkilerin hastalık türünü tanımak 
için mahsul hastalık yapraklarının 
AI ile görüntülerinin analiz edilmesi 
çalışılmaktadır. Tahmin amacıyla 
tarımsal büyük verilerin zaman 
serisi özelliklerini almak için finans 
uygulamalarına benzer zaman 
serisi yöntemleri AI çözümleri ile 
aktif olarak kullanılmaktadır [3]. Bu 
nedenle sürdürülebilir ve verimli tarım 
için çevrimdışı ve gerçek zamanlı 
tarımsal veri analizi, heterojen veri 
entegrasyonu, otomatik ve çalışabilir 
bilgilerin sağlanması çok önemlidir. 
Böylece, makine öğrenimi ve yapay 
zeka yöntemlerinin bu önemli 
toplumsal talebe uygulanması, tarım 
endüstrisinin devrim niteliğinde bir 
uzantısı olarak kabul edilmektedir.
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AI teknolojisi, sağlık sektöründe de 
tespit edilmesi zor yapıları bulmak 
için çok miktarda veriyi eleyerek daha 
iyi kararlar vermek için kullanılmakta 
ve hatta hastalıkları daha erken 
teşhis etmek ve kişiselleştirilmiş 
tedavi planları sağlamak için 
uygulanmaktadır [4]. Öyle ki klinik 
denemelerin sentetik veri ve diğer 
veriler ile zenginleştirilmesi ile sanki 
deneyler ile hızlandırılmış senaryo 
bazlı durumların sağlık sektörü için 
teşhis, risk yönetimi ve doğru tedavi/
yönlendirme gibi süreçlere direk 
destek olacağı artık net bilinmektedir 
[5]. Bununla birlikte, AI daha karmaşık 
hale geldikçe, yapay zekanın topluma 
başarılı bir şekilde yerleştirilmesi için 
birkaç önemli başlıkların ele alınması  
gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Erişilebilirlik ve Etik Sağlamlık
Yapay zeka giderek daha güçlü 
hale geldikçe, onun etik açıdan 
sağlam olduğundan emin olmak için 
adımların atılması çok önemlidir. Bu, 
AI’nın kullanımı ve geliştirilmesinin 
tüm paydaşların çıkarlarını dikkate 
almasını sağlamak anlamına gelir. 
Avrupa Komisyonu’nun Yapay Zeka 
üst komisyonu gibi etik yapay zekayı 
teşvik etmek için çeşitli girişimler 
devam etmektedir [6]. Ancak, AI’nın 
sorumlu bir şekilde ve herkese fayda 
sağlayacak şekilde geliştirilmesini 
sağlamak için daha fazlasının 
yapılması gerekmekte, bir bütün 
olarak kamu, endüstri ve sivil toplum 
kuruluşları olarak birlikte çalışılmalıdır 
[7].

Yapay zekanın geleceğinin karşı 
karşıya olduğu en önemli zorluklardan 
biri, herkes tarafından erişilebilir 
olmasını sağlamaktır. AI genellikle 
teknolojik olgunluk seviyesi 
yüksek şirketlerinin ve yüksek 
vasıflı uzmanların tekelinde olarak 
görülmektedir. Ancak, AI topluma 
fayda sağlıyorsa, herkes için daha 

erişilebilir hale getirilmelidir. Aralık 
2021 ayında gerçekleştirdiğimiz 
AITR tanıtım toplantımızda [8] bu 
durumu açıklamak ve farkındalığın 
artması adına Yapay Zeka’nın 
demokratikleşmesi kavramını 
kullanmıştık. En basit tanımı ile 
kullanıcı dostu araçlar ve uygulamalar 
geliştirmek, herkes için eğitim ve 
öğrenme imkanı ve AI’nın herkes 
için ücretsiz veya uygun fiyatlı, 
erişilebilir olmasını sağlamak olarak 
tanımlamıştık. Yapay zekayı daha 
erişilebilir hale getirmenin bir yolu, 
kullanıcı dostu araçlar ve uygulamalar 
geliştirmektir. Bu, teknik uzmanlığı 
çok az olan veya hiç olmayan 
kişiler tarafından kullanılabilecek 
uygulamalar geliştirmeyi içerir. 
Örneğin, artık kullanıcıların robotları 
ve diğer cihazları doğal dil komutlarını 
kullanarak kontrol etmesine olanak 
tanıyan bir dizi mobil uygulamanın 
artması önemlidir [9].

Yapay zekayı daha erişilebilir hale 
getirmenin bir başka yolu da, uygun 
maliyetli ve herkes için erişilebilir 
olduğundan emin olmaktır. Bunun 
için çeşitli çevrimiçi platformlar, 
öğrenme ve deneyim ortamları 
oluşturulmaktadır. Bu, yapay zeka 
teknolojilerinin yalnızca büyük 
şirketlerin ve varlıklı bireylerin 
tasarrufunda kalmasının önüne 
geçerek çoğunluk tarafından 
kullanılmasını sağlamak anlamına 
gelir. Bizim AITR olarak kendi web 
sayfamız www.ai.org.tr üzerinden 
benzer bir girişimimiz şu anda 
çalışma aşamasındadır. Google’ın 
deneysel AI Projeleri [10] ve 
Facebook’un PyTorch’u [11] gibi AI 
teknolojilerini daha açık ve erişilebilir 
hale getirmeyi amaçlayan çeşitli 
girişimleri bulunmaktadır. Bu girişimler, 
yapay zeka teknolojilerini kullanmak 
ve geliştirmek isteyenler için giriş 
engellerini azaltmaya yardımcı olma 
amacını taşımaktadır.



AITR’NİN 1 YILLIK ÇIKTILARI AITR’NİN 1 YILLIK ÇIKTILARI 43

İş Dünyasının Geleceğinde 
Yapay Zekanın Rolü
AI teknolojileri daha gelişmiş hale 
geldikçe, şu anda insanlar tarafından 
yapılan görevlerin otomatikleştirmek 
(yazılım, donanım, robotik vd.) için 
giderek daha fazla kullanılacaktır. 
Bu, işyerinde ve yapılan işin doğası 
özelinde önemli değişikliklere yol 
açabilir. Şüphesiz, işin geleceği 
muhtemelen yapay zekadan derinden 
etkilenecektir. Yapay zekanın işin 
geleceğini etkilemesinin bir yolu, yeni iş 
türleri yaratmaktır. AI teknolojileri daha 
yaygın hale geldikçe, insanların veri 
bilimi ve makine öğrenimi alanlarında 
çalışması için yeni fırsatlar yaratacaktır. 
Bunlar, insanların AI teknolojilerini 
değiştirmek yerine tamamlayabileceği 
alanlardır. Yapay zekanın gelecekte 
kullanılmasının temel amacı, insanlara 
geleneksel olarak zor veya imkansız 
görevlerde yardımcı olarak daha hızlı 
ve verimli kararlar almalarına yardımcı 
olmaktır. Bu, üretkenliği artırmaya 
yardımcı olacak ve çalışanların en 
iyi yaptıkları işlere odaklanmalarını 
sağlayacaktır.

Yapay Zeka Belirsizlikleri ve 
Kötü Yanları
Yapay zeka tüm ihtişamıyla Yapay 
zeka tüm ihtişamıyla günümüz ve 
yakın geleceğin yıldızı gibi görünse 
de kusursuz olduğu anlamına 
gelmemektedir. Yapay zeka 
çözümlerine aşırı güven, insanlar 
bulundukları ortam, çevre, iş, süreç vb. 
durumlar karşısında daha az uyanık 
ve/veya farkındalıklarının azalması,  
potansiyel tehditler üzerinden daha 
az çözüm odaklı düşünmeye sevk 
etmekte, yanlış bir güvenlik duygusuna 

yol açabilmektedir Bir yapay zeka 
sisteminin, gözden kaçırılmaması 
gereken hatalar yapma eğilimi de 
vardır. Sonuçların hiç beklenmedik, 
bazı durumlarda uygulama özelinde 
hiç istenmeyen çıktılar üretebileceği 
ve hatayı düzeltmenin bir yolu 
olmayabileceğinin de farkında olmak 
gereklidir. Asla ortadan kalkmayan bir 
dezavantaj, yapay zeka etrafındaki 
önyargı ve şeffaflık eksikliğidir. 
Önyargı, tasarımdan veya öğrenmek 
için verilen verilerden kaynaklanabilir. 
AI teknolojisinin hızlı gelişimi, kontrol 
edilmesi veya tahmin edilmesi zor 
olan öngörülemeyen sonuçlara neden 
olabilir. Kontrol edilmediğinde, bunlar 
haksız ve potansiyel olarak zararlı 
sonuçlara yol açacaktır.

Çözüm
Yapay zekanın geleceği parlak ve daha 
da iyi olmaya devam edecek. Yapay 
zeka teknolojisi, olumsuz yönleri de 
olduğu için asla mükemmel olmayacak. 
Ancak, toplum iyiliği için kullanıldığı ve 
toplumun bir parçası olmaya devam 
ettiği sürece geleceğin sakladığı 
fırsat dünyasından uzak olmayacaktır. 
Belki de fırsat havuzlarını görmek 
ve değerlendirmek adına herkes için 
erişilebilir olması gerekmektedir. Farkı 
ülkelerde çözümler aramak yerine, 
farklı iş modelleri, sürdürülebilir bir 
dünya için yapay zekanın bize sunduğu 
teknolojileri nasıl öğrenebileceğimizi 
tartışmamız gerekmektedir. Yenilikçi 
iş modelleri ve çözümlerin değişen 
dünyada sınırsız olması ile başta kendi 
toplumumuz olmak üzere, çevremiz ve 
sevdiklerimiz için yapay zeka destekli 
çözüm önerilerimiz/çalışmalarımız neler 
olmalıdır?
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YAPAY ZEKA NASIL KULLANILABİLİR?
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Finansal kapsayıcılık genel olarak 
toplumun tüm kesimlerinin, özellikle 
düşük gelir grubundaki dezavantajlı 
bireylerin ihtiyaç duyduğu finansal 
ürün ve hizmetlere adil, şeffaf, hızlı ve 
uygun bir maliyetle erişim sağlama 
süreci olarak tanımlanabilir. 

Finansal kapsayıcılığı yüksek 
toplumlarda bireyler, tasarruf yapmanın 
yanı sıra başta kredi ürünleri olmak 
üzere finansal enstrümanlara daha 
fazla erişim imkânına sahip olurlar. 
Bu durum, gelir dağılımı eşitsizliğinin 
yarattığı olumsuzlukların önüne 
geçilmesi konusunda da sosyal adalet 
mekanizmalarının işletilmesine katkıda 
bulunur.

Bununla birlikte ekonomilerde finansal 
kapsayıcılığın her zaman mükemmel 
bir şekilde sağlandığını söyleyemeyiz.  
Ekonomik aktörlerin, bilhassa finans 
kesiminin bireylerin ekonomik gücü 
veya potansiyeline yönelik kısıtlı bilgiye 
sahip olması durumunda finansmana 
erişim sağlayan kural setleri çoğu 
zaman kapsayıcılık açısından yetersiz 
sonuçlar üretebilmektedir. Finansal 
bilgilerin oluşması için finansal 
kuruluşların ürün ve hizmetlerine 
erişim bir ön koşul olarak öne çıkarken, 
krediye erişimin ilk başta mümkün 
olmadığı durumlarda geri ödeme 
kabiliyetinin ölçülebilmesi için yeterli 
veri olmaması nedeniyle adeta bir 
yumurta-tavuk paradoksu yaşanması 
kaçınılmaz hale gelmektedir. 

Finansal kapsayıcılığın sağlanamaması 
ya da düşük olması esasen finansal 
okuryazarlığın azlığı, bilgi eksikliği ve 
finansal kuruluşlara olan güven eksikliği 
sebepleriyle de ortaya çıkabilmektedir. 
Finansal piyasaları etkin bir şekilde 
izlenen ve sıkı düzenlemelere tabi 
tutulan ülkemizde, güven eksikliğinin 
etkin bir faktör olarak geçerliliği düşük 
durumdadır. Bilgi eksikliği ile ilgili 
faktörler ise geçerliliğini korumaktadır.

 Yapay Zeka, genel olarak insan 
beyninin yapısını makinelere 
uyarlayarak, insan zekasını taklit 
eden bilgisayarlar veya makinelerdir 
diyebiliriz. Yapay zekanın bir alt 
dalı olan makine öğrenmesi ise, 
algoritmalar kullanılarak belli bir 
içgörüyü mevcut verilerden (yaşanmış 
olaylardan) öğrendikten sonra, bu 
içgörüyü kullanarak geleceğe yönelik 
tahmini çıkarımlar yapılmasıdır.

Makine öğrenmesinin doğadaki 
farklı problemleri çözmek için 
kullanılabilecek farklı türleri vardır: 
Gözetimli (Supervised)öğrenme, 
Gözetimsiz (Unsupervised) öğrenme, 
Yarı Denetimli (Semi-supervised) 
öğrenme, Takviyeli (Reinforcement 
Learning) öğrenme.

Finansal hizmetlere erişimde, hizmet ve 
finansman sağlayıcı kuruluşlar, yapay 
zeka algoritmalarını da kullanarak, 
müşteri riskinin ölçümlenmesi için 
çeşitli skorlama sistemlerinden 
yararlanırlar. 

Skorlar Ne İşe Yarar?
Skorlar, bireyin sahip olduğu pek 
çok özelliği çok boyutlu olarak 
değerlendirip, karar verici için 
tek boyutlu bir metrik haline 
dönüştürürler. Bireye ve yaşadığı 
çevreye ilişkin olarak ne kadar çok 
veriye sahip olunursa, bu skorlama 
sistemlerinin isabetli sonuç üretme 
kabiliyeti artar. 

Bireyler hakkında elde edilebilecek 
veriler, dijitalleşmenin ve 
modernleşmenin getirdiği hızlı hizmet 
alma kültürü ve yasal düzenlemeler 
nedeniyle sınırlı kalmaktadır. İlk defa 
finansal piyasalarla tanışacak olan 
bireyler için, finansal kuruluşlarca 
edinilebilecek bilgi düzeyi daha da 
sınırlı kalmaktadır. Bu durum, finansal 
kuruluşlarca bireyin finansmanı
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konusunda daha tedbirli politikalar 
izlenmesine, bunun da ötesinde, bireyin 
finansal enstrümanlara erişiminde 
kısıtlayıcı rol oynayabilmektedir. Her 
ne kadar yapay zeka kısıtlı veriden de 
daha isabetli çıkarımlar yapabiliyor 
olsa da, yapay zekanın temel besini de 
veri olduğundan, alternatif  skorlama 
yaklaşımlarının irdelenmesine ihtiyaç 
bulunmaktadır. Yapay zeka marifetiyle 
yapılabilecek alternatif skorlama 
yöntemleri, ürettikleri içgörü itibariyle 
daha önce mümkün olmayan kararların 
alınmasına, dolayısıyla finansal 
kapsayıcılığın genişlemesini sağlayabilir. 
Bu skorların üretilmesini destekleyecek 
aşağıdaki yeni nesil veri kaynakları 
bu problemin çözümünde önemli rol 
oynayabilir. 

Temel Hizmetlerdeki Ayak İzleri
Bireylerin kurumlar ile olan ilişkileri, 
ödeme alışkanlıkları, davranış 
kalıplarının, endüstriden endüstriye 
marjinal farklılık göstermediği ve 
ciddi seviyede korelasyon barındırdığı 
hipotezine dayanır.  Finansal bir 
kurumun müşterisini bütünsel olarak 
tüm boyutlardan tanımak için ihtiyaç 
duyacağı finansal aktivite süresini 
kısaltmak için kullanılabilir. 
Farklı endüstrilerdeki ayak izi örnekleri:
•  Telekom faturalarını tutar, gecikme 
 ve takip hali verileri
• Enerji kullanım seviyesi, ödeme  
 alışkanlıkları seviyesi ve eğilimi
• Su kullanım seviyesi ve eğilimi
• TV ve dijital yayın abonelikleri 
 & ödemeleri

Lokasyon Verilerinden Skor
Bireylerin mobil cihazlarından temin 
edilecek  veriler arasında iç görü 
sağlayacak ilk konu, yerleşik lokasyon 
verisidir. Benzer ana lokasyonlarda 
vakitlerini geçiren bireylerin, benzer 
sosyo-ekonomik profillerde olacağı 
hipotezine dayanır. İkinci konu ise, 

mevsimsel hareketliliktir. Bireylerin uzun 
dönem ana yerleşkeleri harici lokasyon 
değişiklikleri, benzer davranışı gösteren 
ve finansal durumu bilinen müşteriler 
ile karşılaştırılarak bireylerin finansman 
gücünün tahminlenebileceği hipotezine 
dayanır. Adres Skoru ile bütünleşik 
kullanımı öngörülmektedir.

Lokasyon tabanlı ayak izi örnekleri:
 • Mevsimsel davranış analizi
 • Gezinti alışkanlıkları

Harcama Skoru
Bireylerin gelirlerinin (ödeme 
güçlerinin) tahminlenmesi için, varlıkları 
veya girdileri yerine, harcamaları veya 
çıktılarındaki eğilimlerin izlenmesi 
yaklaşımına dayanır. Sadece tutar olarak 
değil, ürün dağılımı olarak da benzer 
alışkanlıkları olan bireylerin finansal 
kuruluşlar ile benzer ilişki yürüteceği 
hipotezine dayanır. 

Günlük harcama tabanlı ayak 
izi örnekleri:
 • Sadakat kartları aktiviteleri   
  (Market, Giyim, E-ticaret...),...
 • Yemek Sepeti & Trendyol Yemek,...
 • Getir, İstegelsin, Bisu,...

Adres Skoru
Bireylerin gelirlerinin (ödeme 
güçlerinin) tahminlenmesi için, girdileri 
yerine, adreslerindeki emlak piyasasının 
bir unsur olarak dikkate alınması ve 
adres verisinin yaşam standardı skoruna 
dönüştürülebileceği yaklaşımına 
dayanır. Benzer muhitlerde yaşamlarını 
sürdüren bireylerin benzer sosyo-
ekonomik seviyede olacağı hipotezine 
dayanır.
 • Mülk rayiç bedel havuzu
 • Ortama kira bedelleri
 • Adresteki mülklerin çeşitliliği    
 (Müstakil, toplu  konut, 
  gece kondu,...)
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Sosyal Medya Network & 
Popülerlik Skoru
Sosyal medyadaki ilişkiler ağı, 
davranış kalıpları, etkileşimleri, içerik 
üretimleri, reklam almaları, …vs., 
benzer durumdaki bireylerin, finansal 
kuruluşlar ile olan ilişkilerinin paralellik 
gösterdiği & korelasyon barındırdığı 
hipotezine dayanır.

Sosyal Medya veri örnekleri:
 • İlişkiler ağı
  • Ağında diğer üyeleri
  • Ağdaki kritiklik durumu
 • Infuancer’lık & reklama alma   
  seviyesi
 • Dijital İçerik Üretimi
Yukarıdaki yeni veriler ışığında  
aşağıdaki  yeni  nesil  yapay  zeka 
yöntemleri sayesinde Finansal  
Kapsayıcılığın artırılabileceği 
düşünülmektedir.
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Finansal hizmet sağlayıcıları, elektrik 
faturaları, telefon faturaları, dijital 
abonelik faturaları ve diğer banka dışı 
işlem verileri gibi alternatif finansal 
bilgilere erişerek, bu bilgileri müşteriyi 
tanımak, anlamak ve ödeme gücü 
ve niyetini tahmin etmek için yapay 
zeka kullanabilirler. Başka bir deyişle, 
geleneksel bir kredi puanı oluşturmak 
için banka bilgilerine sahip olmayan 
kişiler için, kredi puanı oluşturmak için 
alternatif finansal bilgiler kullanılabilir. 
Bu çoğunlukla resmi finansal sektörün 
dışındaki insanlara, özellikle de 
sistemin dışında kalmış dezavantajlı 
durumdaki ve sisteme yeni girme 

aşamasındaki bireylere fayda sağlar. 

Örnek olarak;
Telefon kullanım verileri (lokasyon, 
veri trafiği, batarya sarj alışkanlıkları...) 
müşteri davranışını ve olası kredi 
skorunu tahmin etmek için yapay 
zeka algolitmaları tarafından 
kullanılabilir. 

Sosyal medya kullanıcılarının 
çevrimiçi itibarları, davranışları, 
network’ü, etkileşim tarihçeleri 
müşteriyi tanımak ve dolayısıyla kredi 
skoruna konu etmek için yapay zeka 
algolitmarı tarafından kullanılabilir.

1. Alternatif Kredi Skoru Oluşturulması:

Finans kurumlar borçluların nakit 
giriş ve çıkışlarını, harcama kalıplarını 
ve finansal alışkanlıklarını yapay 
zeka algoritmaları da kullanarak, 
bireylerin geri ödeme kabiliyet ve 
niyetlerindeki bir değişikliği erken 
tespit edebilirler. Bu, finansal hizmet 
sağlayıcıların kredi temerrüdünü 
(kredinin geri ödenmeme olasılığını) 

erken tahmin edebilmeleri, böylece 
yeniden yapılandırma dahil olmak 
üzere uygun önlemlerin alabilmelerine 
ve dolayısıyla risk maliyetini 
azaltmalarına imkân verir. Sözkonusu 
maliyet azalışı ve riskin yönetimi, 
finansal kuruluşların hizmetleri daha 
düşük maliyetle ve daha yaygın olarak 
sunmasına imkân verir.

2. Kredi riskini daha verimli yönetilmesi

KYC (know your customer-müşterini 
tanı) gereklilikleri, resmi hesap 
açmanın önünde bir engeldir çünkü 
ek bir maliyet getirmektedir. Müşteri 
tanımlama, doğrulama ve onaylama 
faaliyetleri için sofistike KYC 
yazılımlarına ihtiyaç duyulmakta ve 
müşteri edinme süreçleri bu nedenle 
vakit almaktadır. Özellikle kamunun 
sahip olduğu verilerin açık veri 

platformlarındaki parçalarının yapay 
zeka algoritmalarınca birleştirilmesi 
ile bireyin kimliği doğrulanabilir. 
Bu durum özellikle ulusal kimliği 
olmayan bireyler (sığınmacı, başka 
ülke vatandaşı, …) için alternatif 
bir kimlik doğrulama mekanizması 
olarak kullanılabilme potansiyeli 
barındırmaktadır.

3. Gelişmiş kimlik çözümleri
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Büyük Veri, Yapay Zeka ve 
Kuantum Teknolojileri
Prof. Dr. Altan ÇAKIR

“We must make a journey around the world to see if a back door has perhaps 
been left open.”

“Kuantum hesaplama, enerjinin ve maddenin doğasını atomik ve atom altı 
seviyede açıklayan kuantum teorisi ilkelerine dayanan bir teknolojidir.”

H.V. Kleist
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Yeni sosyal davranışlar, toplumsal 
dönüşümler ve yazılım sistemlerinin 
geniş yayılımı nedeniyle son yıllarda 
üretilen veri miktarı daha önce 
insanoğlunun tasvir edemediği bir 
mertebede artmaktadır. Bu durum, 
büyük veri, bulut bilişim, nesnelerin 
interneti ve analitik gibi yıkıcı 
teknolojilere dayanan inovasyon ve 
büyüme için çok önemli bir itici güç 
haline gelmektedir. Bu nedenle büyük 
veri ve analitiği, yapay zekâ çözümleri 
yalnızca yazılım yoğun endüstrileri 
değil, aynı zamanda sağlık, idare ve 
eğitim sektörleri gibi kamu hizmetlerini 
de etkilemekte, verimlilik artışını teşvik 
etmek için çok önemli bir araç haline 
gelmektedir.

Bu teknolojilerin uygulanmasındaki 
zorluk, yazılım ve hizmet sağlayıcıların, 
hızla artan veri, hizmet ve kullanıcı 
sayısı doğrultusunda yüksek 
kaliteli hizmetler sunabilmelerini 
sağlamaktır. Yazılım ve hizmet 
sağlayıcıları, kullanıcılarının verilerinin 
(kullanılabilirlik ve kullanım açısından) 
korunmasını sağlarken, aynı zamanda 
sundukları hizmetlerin kalitesini 
iyileştirmek için bilgilerin kullanımına, 
sistemler arası geçişine, dağıtık olarak 
hızlı çözülmesine izin verebilmelidir. 
Kişiselleştirilmiş uygulamalar, pandemi 
ile hızlanan e-ticaret ve bilimsel 
gelişmeler, bizim her gün farklı 
uygulama ve teknolojileri öğrenmemizi 
tetikleyen bir süreç haline dönüşmüştür. 
Böylece, her zaman, her yerde herkes 
için verilere dayanan (data-driven) 
hizmetlerin ve kaynakların tam zamanlı 
kullanılabilirliği konuşulmaktadır. 
Güncel bilgi teknolojilerinin yenilikçi 
bir ekosistemi desteklemesiyle, daha 
önce mümkün olmayan, tamamen yeni 
çözümler sunan büyük veri (örnek 
dağıtık sistem mimarileri, dağıtık 
programlama, saklama vb.) ve yapay 
zekâ algoritmaları destekli çözümler 
her gün ortaya çıkmaktadır. En önemlisi 

ise iş dünyası tamamen bu çerçevede 
hareket etmeye başlamıştır.

Bu konuların önemini her gün birçok 
kanaldan takip ediyoruz ve okuyoruz. 
Ancak bu yazımda bir fizikçi olarak 
daha ileriye bakmak, kısa da olsa 
kuantum teknolojilerinden bahsetmek 
istiyorum.

Bugünün bilgisayarları – hem teoride 
(Turing makineleri) hem de pratikte 
(PC’ler, HPC’ler, dizüstü bilgisayarlar, 
tabletler, akıllı telefonlar, …) – klasik 
fiziğe dayalıdır. Bu teknolojik 
sistemlerde yerellik (locality), kısaca 
gözlemciye göre sistemlerin aynı 
anda yalnızca tek bir durumda 
olabileceği klasik gerçeğiyle sınırlıdırlar. 
Kavramı genişletecek olursak, 
1830’larda İngiliz bilim insanı Faraday 
tarafından önerilen bu fikir, Newton’un 
Principia’sından sonra fizikteki en 
önemli kavramsal ilerlemeyi başlatan, 
Maxwell’e elektrodinamik yasalarının 
(günümüzde Maxwell denklemleri 
olarak adlandırılan) formülasyonunda 
rehberlik eden, özel görelilik ve 
genel görelilik kuramlarının Einstein 
tarafından geliştirilmesi sağlayan, 
önemli bir kavramdır. En basit anlamı 
ile (yine de ayrıca araştırmanız 
gerekecek!) yerellik, hiçbir “sinyalin” 
ışık hızından daha hızlı hareket 
edemeyeceğine dair makul varsayım 
anlamına gelir. Klasik fizikte bir eylemin 
bir noktadan başka bir noktaya 
etkisinin olması için, bu noktalar 
arasındaki boşlukta alanın eyleme 
aracılık etmesi gerektiğini belirterek 
biraz daha genişletebiliriz (mıknatısların 
birbirini çekme ya da itme analojisini 
düşünebilirsiniz). Etki uygulamak için, 
dalga veya parçacık, etkiyi taşıyan iki 
nokta arasındaki boşluktan geçmelidir.  
Böylece, yerellik ilkesine göre, bir 
noktada oluşan bir olayın başka bir 
noktada eşzamanlı bir sonuca neden 
olamayacağını ifade etmektedir.
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Bununla birlikte, modern kuantum 
fiziği bize dünyanın oldukça farklı 
davrandığı konusunda ipuçları 
vermektedir. Bir kuantum sistemini 
ele alacak olursak, aynı anda birçok 
farklı durumun üst üste binebileceği 
(süperpozisyon), uzamsal (sınırları 
belli olan yer, bölge, aralık veya 
boşluk) olarak ayrılmış kuantum 
sistemleri birbirine karışabileceği 
(interference) ve bu nedenle 
işlemlerin “yerel olmayan (non-local)” 
etkileri olabileceği anlaşılmıştır!

Böylece, klasik bakış açısının 
ötesinde, kuantum hesaplama 
ve kuantum mekaniği ilkelerine 
dayalı olarak kuantum teknolojileri, 
bilgisayarların hesaplama gücü ve 
diğer özellikleri konusunda bizleri 
heyecana sevk eden bir başlık 
olmaktadır. Burada ki en önemli hedef, 
aynı problemi çözen, herhangi bir 
klasik algoritmadan daha hızlı olan 
kuantum algoritmaları oluşturmaktır. 
Böylece daha önce sahip olmadığımız 
mertebede veri akışını oldukça hızlı 
çözümleyebilen, bizim algılarımızın 
ötesinde hesaplayıcılar, şifreleyiciler, 
çözümleyiciler vb. uygulamaların 
mümkün olduğu gerçeğine yavaş 
yavaş hazırlanmalıyız.

Kuantum bilgisayarları anlamak için 
pratikten felsefi olana kadar üç farklı 
motivasyondan bahsedebiliriz:
 
 1. Mevcut klasik bilgisayarları bu 
  kadar güçlü ve ucuz yapan 
  küçültme, entegrasyon ve 
  optimizasyon süreçleri, 
  kuantum etkilerinin meydana 
  geldiği mikro seviyelere çoktan 
  ulaşmıştır (nanometre). Çip 
  üreticileri, bu kuantum efektlerini 
  bastırmak için teknolojik olarak 
  büyük çaba sarf etme  eğilimindedir.  
  Ancak bunun yerine, bu öneriler  
  çerçevesinde çalışarak daha ileri 

  seviye teknoloji gelişimi mümkün 
  gözükmektedir.
  
 2. Kuantum çözümlerinden 
  yararlanmak, bazı hesaplamaların 
  inanılmaz bir şekilde 
  hızlandırmasına izin vermektedir, 
  hatta klasik bilgisayarlar için 
  imkansız olan bazı durumları 
  (kripto, algoritma vb.) 
  etkinleştirmektedir. Normalde 
  üssel olarak gelişen karmaşıklığa 
  sahip olan algoritmalar, bir 
  kuantum bilgisayarın gözünden 
  bakıldığında karmaşıklıkta yalnızca 
  doğrusal büyümeye sahip 
  olmaktadır. Bu nedenle daha 
  önce optimal olarak çözdüğümüz 
  problemleri tekrar çözerek, 
  kuantum çözümlemelerinin 
  detaylarının anlaşılması 
  sağlanacak, yeni bir bakış açısı 
  getirilecektir. Bu nedenle şu 
  anda tüm dünya elde var 
  olan klasik algoritmik ve kriptoloji 
  çözümlerini kuantum bakış açısı 
  ile anlamaya çalışmaktadır.

 3. Son olarak, kuramsal bilgisayar 
  biliminin temel amacı “Doğanın 
  bize izin verdiği olası en güçlü 
  hesaplama cihazlarının gücünü ve 
  sınırlamalarını incelemek” olarak 
  ifade edilebilir. Şu anki doğa 
  anlayışımız içine son zamanlarda 
  aktif olarak giren kuantum 
  mekaniği ve çözümleri 
  çerçevesinde, teorik bilgisayar 
  bilimi muhtemelen klasik 
  bilgisayarların değil, kuantum 
  bilgisayarların gücünü 
  araştırmalıdır. Böylece klasik, 
  gelenekçi eğitim süreçlerinin 
  tekrar yapılandırılması, nanometre 
  ölçeğinde kuantum çözümlerinin 
  klasik mühendislik bakış açılarına 
  eklenmesi gerekmektedir. Fizik 
  çözümlerinin ve kuantum bakış 
  açısının karmaşıklığı ve/veya 
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  zorluğu değil, mühendislik   
  uygulamaları ile nasıl geliştirilebilir/ 
  uygulanabilir olacağı bir çağa 
  başladığımızın farkında olmalıyız.

Büyük veri ve yapay zekâ çözümleriyle 
birlikte klasik ve kuantumun bakış 
açıları bulut bilişimin esnek doğası 
bir araya getirilmektedir. Kuantum 
bilişimin güçlü, özel problem çözme 
yeteneklerinden yararlanmak ve çalışma 
potansiyelini incelemek gelecekte çok 
daha önemli bir başlık haline gelecektir. 
Günümüzde araştırmacılar klasik 
hesaplama zorluklarına karşı kuantum 
çözümlerini incelemektedirler. Ancak 
gerçekte zorlu ve karmaşık problemleri 
çözmek için, daha önce fizik 
problemlerinin ele alınış biçimi ile ilintili 
olarak, uyumlu bir şekilde çalışan ikili 
bir yaklaşım bakış açısının en doğrusu 
olacağı düşünülmektedir. Her ikisinin 
de güçlü yönleri bulunmakla birlikte, 
geliştirme, kuantum teknolojilerinin 
(en azından ilk zamanlarında) var 
olan çözümün bir parçası olarak 
işlev görmesi beklenmektedir. Her 
iki bilgi işlem formatı (bit ve qbit) 
da ilerlemeye devam edecek, ancak 
geleneksel CPU/GPU’lar  ve ASIC’ler 
(Application Specific Integrated Circuit 
– Uygulama Spesifik Entegre Devreler) 
günümüzde iş yüklerini hızlandırırken, 
aynı zamanda kuantum hesaplamanın 
gücünden yararlanma yeteneği daha 
detaylı araştırılmaktadır. Kuantum 
hesaplama ve kuantum teknolojileri 
daha geniş çapta erişilebilir hale 
geldikçe, yapay zekâ ve büyük veri 
çözümleri ile birlikte harmanlanarak 
daha önce tasvir edemediğimiz 
çözümleri yapabileceğimizi şimdiden 
öngörebiliyoruz. Şu anda geliştirme 
aşamasında olsa da kuantum biliminin 
ulusal güvenlik ve haberleşme 
trafiği için önemli etkileri olacağı 
düşünülmektedir. Hükümet liderlerinin, 
bugün basit pragmatik adımlar atarak, 

kuruluşlarını kuantum geleceğine 
hazırlamaları gerekmektedir.
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