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ÖNSÖZ
Dünyada haberleşme teknolojilerinin ve altyapılarının büyük bir hızla geliştiği, dijital dönüşümün
tüm sektörlerin gelecek vizyonlarının belirleyici unsuru haline geldiği, ülkemiz ve şirketlerimiz
açısından çok önemli fırsatları da barındıran bir dijital dönüşüm süreci içindeyiz. 5G’den yapay
zekâya, nesnelerin internetinden blok zincire, mobil finans ve ödeme uygulamalarından büyük
veriye, verinin gizliliğine ve siber güvenliğe kadar geniş bir yelpaze içinde olan ancak tamamı
birbiriyle ilişki içerisinde ve birbirini besleyerek gelişen yeni teknolojilerin, önümüzdeki dönemde
ekonomimizi ve toplumsal yaşamımızı daha da fazla şekillendirmesi bekleniyor. Teknoloji
alanında yaşanan hızlı gelişmeler ile gerek bireysel gerekse kurumsal olarak hepimiz için sosyal
yaşam ve iş görme şekillerimiz değişiyor. Kişisel olarak sahip olduğumuz teknolojik imkânların,
aldığımız hizmetlere de yansımasını bekliyor ve her alanda sayısal dönüşümü talep eder durumda
oluyoruz. Bu sayısal dönüşümün gerçekleştirilmesinde temel unsurlardan birisi güçlü genişbant
altyapısına sahip olmaktan geçiyor. Elektronik haberleşme altyapılarının her zaman daha iyiye
götürülmesi ve herkese eşit şartlarda sağlıklı iletişim altyapısı sunulmasının sağlanması çabaları
bu dönemde daha da artıyor.
Gelişen genişbant erişim imkânları ve artan hızlar her gün daha fazla cihazın internete
bağlanmasını sağlarken internet üzerinden birbirleriyle veri alışverişi yapan cihaz sayısı da sürekli
artmaktadır. Bunun neticesinde giyilebilir teknolojilerden yapay zekâ ile donatılmış cihazlara
kadar pek çok yeni ürün sadece endüstriyel seviyede değil tüketici elektroniği pazarında da
yerini alıyor. Günlük hayatımızı sürdürürken sağlıkla ilgili temel ölçümleri düzenli olarak yapan
ve gerektiğinde bizi hatta doktorumuzu haberdar eden saatler, güvenlik, su ve elektrik gibi temel
ihtiyaçları sensörler vasıtası ile otomasyon içinde yürüten akıllı şehir uygulamaları, suçluların
tespiti için geliştirilen yapay zekâ temelli kamera güvenlik sistemleri gibi birçok ürün sektörde
ardı ardına tanıtılıyor. Dünyanın en büyük şirketleri artık yatırımlarını yapay zekâ, büyük veri ve
makineler arası iletişim gibi teknolojilere yapıyor. Bağlantılı cihaz sayısındaki artış beraberinde
daha hızlı ve daha güçlü mobil altyapılara olan ihtiyacı da getiriyor. Günümüzde bu ihtiyacı
karşılayacak teknolojilere bakıldığında 5G altyapısı bunların başında geliyor. Bugün ülkemiz gibi
pek çok ülke 5G konusunda çalışmalar yürütüyor, gerekli spektrum tahsislerini gerçekleştiriyor
ve 5G’nin yaygınlık kazanması için yatırımlar yapıyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde dünyadaki
aboneliklerin yaklaşık %20’sinin 5G abonesi olması ve 5G şebekelerinin 2026’ya kadar dünya
nüfusunun %60’ını kapsaması bekleniyor. Hizmete başlamasının ardından geçen dört yılda 4.5G
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abonelerinin toplam mobil abonelere oranının %92’yi aşmış olması, 5G hizmetinin başladıktan
sonra kısa süre içerisinde ülkemizde önemli bir abone sayısına ulaşacağını göstermektedir.
Ülkemizin bu teknoloji yarışında en önlerde olabilmesi için endüstri, akademi ve kamu kesiminde
büyük bir çalışma sürmektedir. Bu anlayışla, genişbant internet hizmetinde neredeyse nüfusu
kadar abonenin bulunduğu ülkemizde dinamik bir yapıda sürekli olarak evrilen teknolojik ve
toplumsal şartlara uyum için en büyük faydayı sağlayacak stratejik, politik ve düzenleyici
yaklaşımların geliştirilmesine katkı yapacağına inandığımız güvenilir ve kaliteli bilgi kaynaklarına
erişimi değerli buluyoruz.
Bu doğrultuda Kurum olarak, uluslararası arenada bilgi ve iletişim sektöründeki teknolojik
gelişmeleri ve önemli olayları yakından takip ederek, sizlerle paylaşmak amacıyla 2021 yılı ocak
ayından itibaren üç aylık periyotlar halinde “Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Gelişmeler, Yenilikler
ve Örnek Çalışmalar” bültenini yayımlamaya başladık. Bugüne kadar yayımlanan beş sayıya
paydaşlarımızdan ve sektöre ilgi duyan kişiler tarafından olumlu geri dönüşler alınması bundan
sonraki bülten araştırmaları konusundaki motivasyonumuzu daha da artırıyor. Bu sayıda bulut
bilişimle ilgili makaleleri de okuyabilirsiniz.
Bu kapsamda, bültenimizin 2022 yılı Nisan-Mayıs- Haziran dönemine ait 6. sayısını sunmaktan
memnuniyet duyuyoruz.

Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE GELİŞMELER,
YENİLİKLER VE ÖRNEK ÇALIŞMALAR

3

SEKTÖRDEN MAKALELER
Pahalı Yapay Zekâ Uygulamaları Bulut Bilişim Harcamalarını Artırıyor
Yazan: Angus LOTEN, Pricey AI Apps Drive Up Cloud-Computing Spending, The Wall Street
Journal, 19 Nisan 2022
Gayri Resmi Tercümesi: Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi
Bu yıl küresel düzeyde şirketlerin bulut bilişime geçen yıla göre %20 artışla yaklaşık 500 milyar
dolar harcaması bekleniyor.
Yeni pazar verilerine göre, bilgi işlem yöneticileri ve diğer teknoloji liderleri, yapay zeka gibi
standart iş uygulamalarından daha pahalıya mal olan gelişmiş yetenekleri benimserken, bulut
bilişime yapılan kurumsal harcamalar çift haneli oranlarda artıyor. Endüstri analistleri, genellikle
abonelik olarak satın alınan bu yeni teknolojilerin kendilerine özgü maliyetlerinin yanı sıra, bu
uygulamaların birçoğunun bilgi işlem gücünü tüketme eğiliminde olduğunu ve bulut bilişim
kullanım faturalarını artırdığını söyledi. Home Depot Inc. altyapı ve operasyon başkanı Daniel
Grider, “Daha hızlı ve daha büyük ölçekte çalışmamızı sağlayan teknolojilere yatırım yapmaya
devam ediyoruz Bulut etkin çözümler bunun için önemli bir unsur ve bu faydaları çevrimiçi
ortamda ve mağazada görüyoruz.” dedi.
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Dünya çapında şirketlerin, bu yıl bulut bilişime, 2021’e göre %20 artışla, 494,7 milyar dolar
harcaması bekleniyor. Ayrıca, bilgi teknolojisi araştırma ve danışmanlık firması Gartner’a göre bu
tür harcamalar 2023’ün sonunda 600 milyar dolara ulaşacak. Gartner tarafından şirketlere isteğe
bağlı bilgi işlem, depolama ve ağ kaynakları sağlayan bir tür bulut bilişim hizmeti kapsamında
altyapıya yapılan harcamaların, tüm bulut kategorilerinde %31 ile en yüksek büyümeyi göstereceği
tahmin ediliyor. Bunun hemen arkasında, gelişmiş yapay zekâ, iş zekâsı ve Nesnelerin İnterneti
yetenekleri dâhil olmak üzere iş yazılım uygulamalarını oluşturmak, test etmek, dağıtmak ve
güncellemek için kullanılan bulut tabanlı platform hizmetlerine yapılan harcamalarda beklenen
%26’lık bir artış olduğu belirtildi.
Gartner, bulut tabanlı platform hizmetlerine yönelik şirket harcamalarının, gelişmiş uygulamalar
tarafından şişirilen harcamalar nedeniyle bu yıl 109,6 milyar dolara çıkmasını bekliyor. Söz konusu
rakam 2021 yılında 86,9 milyar dolar seviyesindeydi. Gartner’ın teknoloji ve hizmet sağlayıcı
grubundaki başkan yardımcısı Sid Nag, “Genel bulut harcamalarındaki büyümeyi besleyen şey,
Kıdemli Yatırım Müdürlerinin daha yüksek değerli özellikleri satın alma isteğidir” dedi.
Teknoloji liderleri ve endüstri analistleri, müşteri hizmetlerini artırmak veya daha bilinçli iş kararları
vermek için verilerden yararlanmak gibi gelişmiş yazılım araçlarının sağladığı değerin, onları
bilgi teknolojisi bütçelerini denetleyen üst düzey yöneticilere ve kurumsal yönetim kurullarına
kolay bir şekilde pazarlanmasını sağlayabileceğini söyledi. Bu durum, özellikle birçok şirketin
uzaktan çalışmaya, karantinaya, mağaza kapanışlarına ve diğer koşullara uyum sağlamak için
dijital araçlara ve teknolojilere yoğun yatırım yaptığı 2020’de Covid-19 salgını başladığından beri
geçerliliğini korumaktadır. Teknoloji liderleri ve analistler, birçok işletmenin bu yatırımlardan tam
değer elde etmelerini sağlamak istediğini ifade etmektedir.
Bilgi teknolojileri araştırma firması Info-Tech Research Group’un baş araştırma direktörü John
Annand, “Bu uygulamaların daha pahalı olmasının bir başka nedeni de, teknoloji satıcıları
arasında fiyatları karşılaştırmanın zor olabilmesidir” dedi. Birlikte çalışabilirlik eksikliğinin de
teknoloji sağlayıcılarını değiştirmeyi pahalı hale getirebileceğini ekledi. Bay Annand’a göre “Bu,
potansiyel geçiş maliyeti büyüdükçe fiyat üzerindeki aşağı yönlü baskıları azaltıyor”.1

1

https://www.wsj.com/articles/pricey-ai-apps-drive-up-cloud-computing-spending-11650402645
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Bulut Bilişim Teknolojilerinin Geleceği
Yazan: What İs The Future Of Cloud Computing, IntegralChoice, 13 Temmuz 2021
Gayri Resmi Tercümesi: Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi
Bu makale bulut bilişim teknolojilerinin geleceği hakkındadır. Ancak ilerlemeden önce, bulut
bilişim hakkında kısa bir bilgi vermekte fayda görülmektedir. Bulut bilişim özetle talep üzerine
bilgi teknolojileri kaynaklarının internet üzerinden teslim edilmesi sürecidir. Kullanıcı yalnızca
kullanılan kaynaklar için ödeme yapmakta, fiziksel veri merkezleri ve sunucuları satın almasına,
barındırmasına ve bakım yatırımı yapmasına gerek olmamaktadır. Hizmet sağlayıcılar, gerektiğinde
kullanılabilecek bilgi işlem hizmetleri, bulut depolama ve veri tabanları gibi çeşitli teknoloji
hizmetlerine erişim sunmaktadır. Basit bir ifadeyle bulut bilişim, sunucular, depolama, analitik,
ağlar, veri tabanları ve yazılım gibi bilgi işlem hizmetlerinin internet üzerinden sunulmasıdır. Bu
bilişim hizmetleri yeniliği teşvik etmekte, kaynak esnekliğini iyileştirmekte ve maliyet tasarrufu
sağlamaktadır. Kullanıcıların yalnızca işletim maliyetlerini düşürmeye yardımcı olan ve altyapı
yönetimini iyileştiren bulut hizmetleri için ödeme yapması gerekmektedir. Bulut bilişim ile
hizmetler iş gereksinimlerine göre ölçeklendirebilmektedir. Yapılan araştırmalar günümüzde
pek çok şirketin hali hazırsa buluta geçtiğini göstermektedir. Büyük şirketlerin %80’inden fazlası
bulut bilişim kullanmakta ve bu oranın 2024 yılına kadar %90’a ulaşması beklenmektedir. Bulut
bilişimin geleceği hakkında bilgi edinmeden önce, tarihine ve büyümesine göz atmakta fayda
görülmektedir.
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• Salesforce tarafından 1 Ocak 1999’da bulut bilişim adına ilk adım atıldı.
• Amazon, 5 Haziran 2002’de bulut yarışına katıldı.
• Dropbox, 5 Haziran 2007’de bir dosya depolama çözümü sundu.
• 6 Aralık 2008’de Google Uygulamasının lansmanı ile Google yarışa girdi ve rekabet artmaya
başladı.
• Microsoft 2 Şubat 2010’da yarışa katıldı.
• 2011’in sonlarında IBM tarafından takip edildi.
• 2013 yılına kadar, Dünya Çapında Kamu Bulut Hizmetleri Pazarı 78 milyar Sterline ulaştı. Bulut
hizmetleri, dünyanın en hızlı büyüyen pazarı haline geldi.
Muazzam büyüme ile bu sektör, çok güçlü bir geleceğe sahip olduğunun tartışılmaz olduğunu
ortaya koymuştur. Önümüzdeki süreçte sektörde yaşanabileceklere ise aşağıda kısaca
değinilmektedir:
Bulut Bilişimin büyüyen geleceği
Bulut bilişim büyümeye devam ediyor ve gelecek daha da büyümesi bekleniyor. Kurumsal
çözümler için düşük maliyetli altyapı ile yüksek değerli hizmetlerin birleşmesiyle yıllar içinde
bulut hizmetlerine olan talep giderek artmıştır. Ölçeklenebilirlik, mobilite ve iş içgörülerinde
iyileştirme gibi ek avantajlar büyümesine katkıda bulunmaktadır.
1. Daha Yüksek Güvenlik
İşlerinde bulut bilişimi benimsemiş olan çoğu kuruluş, veri veya ağ güvenliğini ciddi bir sorun
olarak görmekten uzaklaşmaktadır. Bulut bilişimin geleceğinin kilit yönlerinden biri de yüksek
güvenliktir. Öte yandan, çoğu şirketin bulut bilişime artan bağımlılığıyla birlikte, güvenlik
konusunun öncelikli olarak ele alınması gerekmektedir. Siber suçlular verileri çalmak veya
bozmak için bir fırsat aramaktadır. Bulut bilişim, büyük miktarda veri içerdiğinden güvenilirlik ve
güvenliğe daha fazla odaklanılması gerekmektedir. Tüm paydaşlar, veri ve ağın güvenliğinden
eşit derecede sorumludur. 2018›de AB›nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği›nin (GDPR) yürürlüğe
girmesiyle birlikte, bulut bilişim sağlayıcılarının çoğu, ilgili güvenlik risklerini tanımaya ve GDPR
uyumlu olmak için önlemler almaya başlamıştır.
2. Hibrit bulut ve Çoklu bulut stratejileri önem kazanacak
“451” araştırma şirketi tarafından yapılan bir tahmin, 2019’un sonunda işletmelerin %69’unun
çoklu bulut veya hibrit bulut bilgi teknolojileri ortamlarına sahip olacağını belirtmiştir. Bazı
kuruluşlar için eksiksiz bir bulut dönüşümü kolay olmamaktadır. Aynı zamanda çoklu bulut
stratejisine sahip olmak, kuruluşların çok hassas verileri depolamak için şirket içi sunucularını
veya özel bulutlarını kullanmalarına olanak tanımaktadır. Kalan daha az kritik iş yükleri, bir genel
bulut sağlayıcısında barındırılmaktadır. Hibrit bulut çözümü depolama verilerini eşit olarak
dağıtmak için özel ve üçüncü taraf bulutun bir karışımını içermektedir.
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3. IoT (Nesnelerin İnterneti)
Son birkaç yılda en çok tartışılan konular yapay zeka, makine öğrenimi ve Nesnelerin İnterneti (IoT)
olmuştur. Bugün IoT, tüm kullanıcıları tek bir ağ altında toplayarak, ağa bağlı herhangi bir cihazı
kullanarak birbirimizle iletişim kurmamızı sağlamaktadır. Bulut bilişim, yüksek hız, performans
ve esneklik sunduğu için IoT cihazları tarafından kullanılabilir. Ayrıca, verileri güvende tutmak,
kaynakları bulmak ve kullanıcılar arasında bilgi paylaşmak için geniş depolama alanı da sunar.
IoT dışında gelecekte talep görebilecek bir diğer olgu ise her şeyin interneti anlamına gelen
IoE’dir. IoE, kullanıcıların belirli bir ağa bağlı cihazlar aracılığıyla etkileşim kurmasına olanak tanır.
Bu kavramın gelişmesiyle birlikte veri gizliliği konusunda bir takım endişeler de ortaya çıkmıştır.
Böylece “IoT güvenliği” teriminin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
4. Veri Depolama Kapasitelerinde Büyük Artış
Bulut bilişimin artan popülaritesi ile giderek daha fazla işletme bulutta büyük miktarda veri
depolamayı tercih etmeye başlamıştır. Bulut bilişimin geleceğinde veri depolama kapasitelerinde
büyük bir artış beklenmektedir. İyileştirilmiş depolama teknolojilerinin yeni işletmelerin bulut
hizmetleri kullanmasına yardımcı olacağı ve bulut sağlayıcıları arasındaki rekabetin artmasıyla
birlikte gelecekte veri merkezlerinin maliyetinin düşeceği tahmin edilmektedir.
5. Gelişen İşletmeler
Bulut bilişim çoğunlukla işletmelere yönelik olduğundan gelecekte sektörün büyümesiyle birlikte
işletmelerin de gelişmesi ve büyümesi beklenmektedir. Gelişmiş veri depolama kapasiteleri ve
güvenlik standartları ile kullanıcılar ayrıca ağ sağlayıcılarından daha iyi ve daha hızlı bağlantılar
talep edebilecektir. Bu doğrultuda uygulamaların daha duyarlı ve hızlı çalışmasıyla birlikte
hizmetler için olan talebin de artması beklenmektedir. Değişim dalgasını doğru zamanda
yakalayan işletmeler, PaaS, SaaS ve web sitelerini daha duyarlı ve kullanıcı dostu hale getirmek
için hızla geliştirmeye ve yenilemeye çalışacaktır.
1999’daki başlangıcından bu yana, bulut bilişim hızla büyümekte ve son trendlere uyum
sağlamaktadır. Gelecekte de bulut bilişimin hız kazanması ve veri depolama için en güvenilir ve
gelişmiş teknolojilerden biri haline gelmesi beklenmektedir. Bulut bilişim, hareketliliği, güvenliği ve
kolay kullanılabilirliği nedeniyle popüler hale gelmiştir. Yakın gelecekte bulut bilişimin işletmelerin
gelişmesine ve büyümesine yardımcı olacak büyük bir sıçrama yapması beklenmektedir.2

2

https://www.integralchoice.com/future-of-cloud-computing/
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2022 Yılında Bulut Bilişimi Şekillendirecek Yedi Trend
Yazan: Alla LEMLEKH, 7 Trends Shaping Cloud Computing in 2022, DataArt, 11 Şubat 2022
Gayri Resmi Tercümesi: Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi
Bulut bilişim, gelişen bir teknolojiden birçok sektörde ve birçok işletmede vazgeçilmez bir BT
kaynağına dönüşmüştür. 2022’de buluta olan talep hızla artmaya devam edecektir. En son bulut
yeniliklerini takip etmek, kendilerini pazarda ön saflarda konumlandırmak isteyenler için bir
zorunluluk haline gelmiştir. Bu yazıda, 2022 ve sonrasında dikkat edilmesi gereken bulut bilişim
trendlerinin bir listesi derlenmiştir.
Rakamlarla Bulut
Pandemi, bulut bilişimin benimsenmesini önemli ölçüde hızlandırmış olsa da, daha 2020 yılında
bulut çözümleri BT’de “sıradaki büyük yenilik” olarak müjdeleniyordu. Bu teknolojiyi, çekiciliğini
ve ayrıca sürekli gelişimini keşfetmek için pazarın genel durumunu anlamamız gerekmektedir.
Bulut çözümleri ve dünyadaki yeri ile ilgili bazı önemli istatistikler:
• Tüm iş yüklerinin %94’ü artık bulutta işlenmektedir (%75’i SaaS’dır).
• Bulut bilişim pazarının değerinin 2025 yılına kadar 832 milyar dolara yükseleceği tahmin
edilmektedir.
• Amazon’un isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve uygulama programlama arayüzleri
sağlayan bir yan kuruluşu olan AWS (Amazon Web Services), pazarın %31’ini oluşturan dünyanın
en büyük bulut bilişim hizmeti olmaya devam etmektedir.
• Google Drive, 2 milyardan fazla kullanıcısı olan en büyük bulut depolama hizmetidir.
• Kuzey Amerika, dünya çapındaki bulut bilişim pazarının %61’ine hakimdir.
• Dünya çapında tüm çalışanların neredeyse yarısı bulut çözümlerini kullanan hibrit çalışmayı
tercih etmektedir.
Modern işyerlerinde bulut çözümlerinin artan hakimiyeti göz önüne alındığında, her büyüklükteki
ve tüm sektörlerdeki işletmeler bulut yatırımlarından yararlanabilmektedir. 2022’de bulut
hizmetlerinde beklenen en önemli değişikliklerden bazıları aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
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Gartner kaynaklı ham veriler
Trend 1: Çoklu Bulut Stratejilerine Geçiş
Tüm yumurtalarını tek sepete koymak istemeyen şirketler, çoklu bulut çözümlerinden
yararlanabilmektedir. Çoklu bulut stratejisiyle, birden fazla genel bulut sağlayıcısını kullanabilmekte
ve gereksinimlerine göre farklı sağlayıcılardan mümkün olan en iyi hizmetleri seçebilmektedirler.
Bu, stratejik olarak daha güvenli, belirli ihtiyaçların optimize edilmesinin harika bir yolu ve
çoğu zaman daha uygun maliyetli olarak görülmektedir. Çoklu bulut stratejisi, iş sürekliliğini
iyileştirmeyi, BT ve yazılım kaynaklarını ölçeklendirmeyi, tek bir sağlayıcıya bağımlılıktan
kaçınmaya yardımcı olmayı, yazılım operasyonlarının maliyetlerini ve depolama kapasitesini
düşürmeyi amaçlamaktadır. Bu, “her iki tarafın da en iyi özelliklerini kullanabilme” yaklaşımını
sağlamaktadır. Gartner, 2025 yılına kadar işletmelerin %90’ının bir çoklu bulut çözümüne sahip
olacağını tahmin etmektedir. Ancak bir çoklu bulut stratejisi kullanırken, organizasyon ve yönetim
daha karmaşık hale gelebilir, bu nedenle etkili bir çoklu bulut yaklaşımında tüm bunların hesaba
katılması gerekmektedir.
Trend 2: Mevzuata Uygunluk
Uyumluluk meselesi üzerinde durmak, jeopolitik sürtüşmeler ve antitröst reformu ile uğraşmak,
bulut kullanıcıları ve sağlayıcıları için giderek artan bir endişe kaynağıdır. 2022 yılında, büyük
bulut sağlayıcılarının veri merkezlerini düzenlemesini gerektirecek daha da yeni veri gizliliği
yasaları görülecektir. Bu, Avrupa veri merkezleri için GAIA-X (AB veri yasaları tarafından yönetilen
birleşik bir bulut hizmetleri ve veri merkezleri ekosistemi sağlamaya yönelik bir Avrupa girişimi)
ilkelerinin geliştirilmesini ve Çin tarafından dikte edilen yeni bulut pazarı kurallarını içermektedir.
ABD bulut sağlayıcıları, Avrupa’da müşteri verilerini koruma stratejilerini açıkça ifade etme
ihtiyacıyla karşı karşıyadır ve benzer değişikliklerin uluslararası alanda da yapılması muhtemeldir.
Pek çok bulut sağlayıcısı için mevzuatla ilgili endişeler ve bunların güvenlik üzerindeki etkisi,
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hızla değişen, coğrafi olarak tabi oldukları yeni yasalarla karşı karşıya kalmaktan kaçınmak için
yetenekli veri yönetişimi uzmanlarını işe alma kararlarında birincil faktör haline gelmiştir.
Trend 3: Bulut Bilişimde Yapay Zeka
Bulut bilişim ve yapay zeka (AI) çok yakın ilişki içindedir ve bunun 2022’de daha da belirgin hale
gelmesi beklenmektedir. Makine öğrenimi platformları, işlem gücüne ve veri bant genişliğine
ihtiyaç duymaktadır ve bu, bulut aracılığıyla diğer yöntemlere kıyasla çok daha erişilebilir ve uygun
maliyetlidir. Google arama algoritmaları gibi zaten her gün kullanmaya alıştığımız AI, neredeyse
yalnızca bulut teknolojilerine dayalıdır ve dil modelleme ve üretken algoritmalar gibi yeni ortaya
çıkan AI eğilimleri de bulut bilişime dayanacaktır.
Yapay zeka ihtiyaçları için buluta güvenenler sadece yüksek teknoloji çözümleri veya büyük
işletmeler değildir, küçük ve düşük teknolojili işletmeler, ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş çok
ihtiyaç duyulan yapay zeka çözümleri üretmeye başlıyor ve bunu ancak bulut bilişim tarafından
sağlanan araçlar sayesinde yapabiliyorlar. Bulut hizmetleri, sınırlı bütçeli ve yetersiz becerilere
sahip kişilerin bile gelişmiş makine öğrenimi işlevlerine erişmesini sağlamaktadır. Bulut çözümleri
sayesinde 2022’de yapay zekanın benimsenmesinin artık her boyutta ve türde işletmede artması
beklenmektedir.
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Trend 4: Sürdürülebilirlik
2022 yılında, çevresel kaygılar birçok şirketin (ve çalışanın) gündeminde ön planda yer
almaktadır ve bulut hizmetleri de dahil olmak üzere teknolojinin artan çevresel etkisi özellikle
endişe kaynağı olmaya başlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri›nde, Enerji Bakanlığı, tüm elektrik
tüketiminin hâlihazırda %2’sinin veri merkezleri tarafından gerçekleştirildiğini tahmin etmektedir.
Bulut bilişimin gerçekten geleceğin bir parçası olması için bu veri merkezlerinin güç, soğutma ve
altyapı gereksinimleri sürdürülebilir hale getirilmelidir.
Farklı kuruluşlar bu sorunu farklı şekillerde ele almaktadır. Google, dünyadaki yenilenebilir
enerjinin en büyük kurumsal alıcısıdır. Ayrıca, veri merkezlerinin soğutma sistemlerini önceden
hareket ederek uyarlamak için geçmiş hava durumu verileri üzerinde eğitilmiş makine öğrenimini
kullanmaktadır. Microsoft, yapay soğutma sistemlerinin kullandığı gücü azaltmak için sudaki
veri merkezleriyle denemeler yapmaktadır ve Amazon 2025 yılına kadar, birden fazla rüzgar
ve güneş enerjisi projesinin inşasıyla elde edilecek %100 yenilenebilir enerjinin kullanımını
hedeflemektedir. Yine de ele alınan şey yalnızca yeni güç kullanımı değildir, elektronik atık konusu
da endişe vericidir. Birden fazla tarafça yeni teknoloji için gerekli olan hayati bileşenlerin ve ham
minerallerin gelecekteki kıtlıklarını önlemek amacıyla bilgisayar donanımı için yeni geri dönüşüm
zincirleri geliştirilmektedir.
Bulut çözümlerini ve genel olarak teknolojiyi daha çevreci hale getirmek, bu alandaki liderlerin
öncülük ettiği bir çabadır, ancak daha küçük sağlayıcılar pazar talebine göre hareket edecektir.
Son anketler, bulut sağlayıcılarını seçerken sürdürülebilirliğin BT karar vericilerinin %90’ı için bir
öncelik olduğunu göstermektedir.
Trend 5: Sanallaştırılmış Bulut Ön Plana Çıkıyor
Bulutta yerelliği benimseme, 2020 ile 2021 yılları arasında artmış ve giderek daha fazla sayıda
şirket, tüm BT altyapılarının sanallaştırılmasının faydalarını görmeye başlamıştır. Fizikselden
sanala veya P2V olarak bilinen bu eğilim, 2022’de de devam edecektir ve tüm kurumsal
işletmelerin yarısının bulutta sanal olması beklenmektedir.
Bulutta sanal hizmetlerin kullanımı, daha hızlı sürüm, daha düşük maliyet, yönetim kolaylığı,
ölçeklenebilirlik, güvenilirlik ve esneklik dahil olmak üzere birçok fayda sağlayabilecek ve bunların
tümü, birçok tüketicinin artık beklediği gibi ‘her zaman, her yerde’ hizmetlere yönelik artan
talebi destekleyecektir. Elbette kurumsal mobilite çoğu işletme için çok önemli bir sorundur ve
bulutta sanal çözümler bunu başarmak için gerekli bağlantı ve ölçeklenebilirliği sağlayacaktır.
Ancak, bir bulut platformunda sanallaştırılan uygulamalar diğerine kolayca aktarılamadığı için
taşınabilirlik bir endişe kaynağı olabilir. Bu nedenle, en başından itibaren uygulamalar için doğru
bulut sağlayıcısının seçildiğinden emin olunması çok önemlidir.
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Trend 6: Maliyet Optimizasyonu
Maliyet optimizasyonundan bahsetmeden bulut bilişimdeki trendlerden bahsetmek neredeyse
imkansızdır. Son araştırmalar, şirketlerin yarısından fazlasının bulut maliyetlerini en uygun seviyeye
getirmeyi planladığını göstermektedir. Maliyetleri en aza indirmek için mümkün olduğunca
kamusal bulutlara geçme eğilimi, kısmen, çoğu kişinin kamusal bir bulutun ölçeklenebilirliğinin
bir dezavantajı olduğunu fark etmesinden ve kontrol edilmesi zor olan hızla artan maliyetlerden
dolayı duraklamaktadır. Aynı şey çoklu bulut stratejileri için de geçerlidir ve dikkatli yönetim
olmadan, maliyet üzerinde çok az kontrol vardır.
Şirketlerin bulut maliyetlerini optimize etmelerine yardımcı olmayı amaçlayan araçlar bir
süredir mevcuttur. Ancak geçmişte tek bir platforma odaklanılırken, çoklu bulut yaklaşımlarının
ortaya çıkmasından itibaren, işletmelerin aylık bulut maliyetlerini anlamalarına, optimize
etmelerine ve tahmin etmelerine yardımcı olmak amacıyla yeni nesil bulut yönetim platformları
ortaya çıkmaktadır. Bu araçların giderek daha popüler hale gelmesiyle birlikte, karmaşık bulut
ortamlarında maliyet optimizasyonu 2022›de ulaşılabilir bir gerçek olacaktır.
Trend 7: Bulut Uygulamaları Güvenliği
Sonuç olarak, şirketlerin daha büyük bir kısmı çok katmanlı bulut stratejilerine güvendiği için
bulut uygulamaları güvenliği daha elverişli ve merkezi hale gelmektedir. Birden fazla platformda
uyumluluk ve güvenlik sorunlarının yönetim sorunu, birçok küçük işletme için önemli bir dezavantaj
olmuştur ve bu nedenle bulut güvenliği erişim aracılarına (ve benzer yazılım biçimlerine) giderek
daha fazla güvenilmektedir. Bu ve benzeri bulutla ilgili yönetim, optimizasyon ve uygulama
çözümleri, bulut platformlarının ve bulut stratejilerinin karmaşıklığı ve çeşitliliği arttıkça daha
gerekli hale gelecektir.
Çözüm
Bulut çözümlerinin çalışma şeklimizi yeniden şekillendirdiği son birkaç yılda açıkça
görülmektedir, ancak bunların dönüştürücü etkileri henüz sona ermiş değildir. 2022 yılında,
hem geçen yılki gelişmelerin daha da ilerlediği hem de BT hizmetleri ve altyapısı hakkındaki
düşüncelerimizi değiştirmeye devam edecek yeni trendlerin ve teknolojilerin tanıtıldığı
görülecektir. Bu değişikliklerden haberdar olmak ve bunların şirketlerin işlerini ve üretkenliklerini
nasıl etkileyeceğini anlamak, rekabet avantajını korumak için oldukça önem taşımaktadır.3

3

https://www.dataart.com/en/blog/7-trends-shaping-cloud-computing-in-2022
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YENİLİK VE ÖRNEK
ÇALIŞMALAR
YAPAY ZEKA
Yapay Zekâ Cinayete Teşebbüs Etti

Lucas Rizzotto adlı bir YouTube fenomeni, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için mikrodalga
fırına dil algoritması yükledi. Fenomen, dil desteğini Elon Musk’ın da kurucularından olduğu yapay
zekâ firması Open AI’nın GPT-3’ü ile sağladı. Magtron adını verdiği Birinci Dünya Savaşı’ndan
kalan mikrodalga fırına dil algoritmasını ekledikten sonra geçmişlerini anlatan 100 sayfalık bir
anı yazdı. Fenomen, anıları mikrodalgaya aktardıktan sonra Magtron’a bir mikrofon ve hoparlör
taktı ve sonra onunla iletişim kurmak istedi. Magtron ise Lucas’a genellikle çocukluk anılarıyla
ilgili sorular sordu. Doğal dil gelişimini geliştiren mikrodalga, ani sinir patlamaları ve çıkışlar
sergilemeye başladı. YouTuber neyin yanlış olduğundan emin olmayarak sorunun anılardan
kaynaklandığını ve mikrodalga fırının sinir bozukluğu yaşadığını düşündü. Lucas Rizzotto ve
mikrodalga Magtron arasındaki iletişim giderek kötüleşti. Lucas, mikrodalga fırına aklındakileri
sorunca “intikam intikam intikam intikam” cevabını aldı. Olaylardan sonra bu davranışları
anlamlandıramayan Lucas şaşkınlık yaşarken şiddetin dozunu arttıran mikrodalga Magtron,
Lucas Rizzotto’nun içine girmesini istedi. Ardından da kapaklarını açarak kendini ısıtmaya
başladı. 4
4

https://www.tgrthaber.com.tr/teknoloji/yapay-zeka-cinayete-tesebbus-etti-2824089
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Dünyanın İlk Sanal Vatandaşı Tanıtıldı

Dünyanın metaverse geleceğiyle buluşmaya hazırlandığı şu dönemde pek çok ülkede dijital
girişimler peşi sıra devam etmektedir. Özel sektör ya da kamuda gerçekleşen bu girişimler, sanal
karakterleri de kapsamaktadır. Ülkemizde bunun bir örneği sanal influencer Aypera iken Malta,
dijital karakter konusunu bir adım daha öteye taşımıştır.
Tatil döneminde turistlerin ilgi odağı olan Malta, ‘Marija’ ismini verdiği dijital vatandaşını resmi
olarak tanıtmıştır. Turizm ve Tüketicinin Korunması Bakanlığı tarafından tanıtılan Marija, yapay
zekanın ve metaverse’ün imkanlarını bir araya getiren ülkenin sanal vatandaşlık programının ilk
adımı olmuştur.
Maltalı Marija, bünyesinde bulunduracağı Malta’nın tarihi ve kültürel değerleri hakkında kapsamlı
bilgiyle, ülkeye gelen turistlere sanal olarak rehberlik edecektir. Marija’nın kusursuz bir telaffuzla
konuşabilmesi ve zengin kelime dağarcığına sahip olması için de kendisine özel bir sözlük
sistemi oluşturuldu.
Marija, uygulamalar üzerinde kişilerle gerçek zamanlı olarak etkileşime girebilecek, soruları
cevaplayabilecek ve espri yapabilecektir. Temelde sesli asistan sistemlerinin üç boyutlu
karakterle birleştirilmiş hali olan Marija, dünyanın ilk sanal vatandaşı olmuştur.5

5

https://www.webtekno.com/dunyanin-ilk-sanal-vatandasi-marija-h121715.html
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Sosyal Medyadaki Fotoğraflar Kullanılarak Şehirlerin ‘Moda Haritası’
Oluşturuldu

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Meta’nın yapay zekâ alanında çalışan
mühendisleri, milyonlarca fotoğrafı kullanarak dünya üzerindeki 37 şehrin moda haritasını
çıkardıklarını açıkladı.

New York Cornell Üniversitesi ve Meta ortaklığında hazırlanan projede, Instagram ve Flickr
üzerinden herkese açık şekilde paylaşılan 7 milyondan fazla fotoğraf, fotoğrafların çekildiği
konuma göre sınıflandırıldı. Daha sonra yapay zekâ yardımıyla bu fotoğraflardaki kişilerin hangi
kıyafetleri giydiği tespit edilerek 37 şehrin moda haritası çıkarıldı.

Yapılan araştırmada Chicago ve New York’un büyük bir bölümünde erkeklerin ağırlıklı olarak
takım elbise ve desensiz kıyafetler giydikleri belirlendi. Aynı bölgedeki kadınların ise ağırlıklı
olarak koyu renkli elbiseleri tercih ettiği görüldü. Teksas’ta ise kadınların genellikle çiçek desenli
ve beyaz elbiseleri tercih ettikleri belirlendi. Avusturalya’nın en büyük şehirlerinden olan Sidney’de
ise genellikle bireylerin gözlük taktığı, kolsuz tişörtler giyip kolye takmadıkları tespit edildi.
Araştırmada benzer detaylarla dolu 37 şehir için haritalama yapıldı.
Projede aynı zamanda Amazon tarafından desteklenen yapay zekâ yazılımı GeoStyle da kullanıldı.
Yapılan araştırmada neredeyse her şehrin farklı bölgelerinde farklı moda akımlarının yaygın
olduğu anlaşıldı. Meta yetkilileri bu araştırmanın tamamen bilimsel amaçlarla yapıldığını söylese
de pek çok uzman bu ve bunun gibi araştırmaların “algoritmik ayrımcılık” ile sonuçlanabileceğini
açıkladı.
Algoritmik ayrımcılık, bir yapay zekâ ya da bilgisayar temelli yazılımın bireyleri ve grupları
birbirinden ayırarak bir grubu diğerinden daha üstün ve ayrıcalıklı olarak nitelendirmesi anlamına
gelmektedir. Yani uzmanlar, gelecekte yapay zekanın insanlar üzerinde ‘dijital ayrımcılık’
yapabileceğinden korkuyorlar.
Öte yandan, Meta, yapılan bu araştırma sayesinde yakın gelecekte yapay zekaların moda
trendlerini öngörebileceğini ve hatta modaya yön verebileceğini açıkladı.6

6

https://www.webtekno.com/meta-yapay-zeka-moda-haritasi-h121047.html
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Öğrencilerin Dersten Sıkılıp Sıkılmadıklarını Tespit Edebilen Bir Yapay
Zeka Geliştirildi

Pandemi sebebiyle uzun bir süre kapalı kalan okullar, eğitimin uzaktan ilerlemesine sebebiyet
verdi. Tüm dünyada Zoom başta olmak üzere çeşitli platformlar aracılığı ile sürdürülen eğitimöğretim, şirketleri de bu alanda yoğunlaşmaya itti. Özellikle görüntülü görüşme platformlarının
sayısı arttı, var olanlar kendini geliştirdi ve diğer şirketler onlarla iş birliği yaptı. Bu şirketlerden
biri olan Intel ise öğrencilerin sıkılıp sıkılmadığını anlayabilen bir yapay zeka geliştirdi.
Bir e-öğrenme platformu olan Class Technologies ile iş birliği yapan Intel, Zoom üzerinden canlı
derse katılan öğrencilerin ders sırasında yaşadıkları duygu değişimlerini yapay zeka ile tespit
edebilen bir sistem geliştirdi. Bu sistem sayesinde öğretmen, öğrencilerin dersten sıkıldığını
anlayabilecek ve buna göre bir aksiyon alabilecek.
Intel, yapay zekanın geldiği seviyeyi gözler önüne serdi. Her ne kadar heyecan verici bir gelişme
olsa da uzmanların endişeleri sebebiyle soru işaretleri oluşturan sistemin yüzde yüz doğru
çalışacağının henüz bir garantisi yok. Her insanın duygularını sonsuz farklı şekilde gösterdiğini
söyleyen uzmanlar, sisteme çekinceli yaklaşmaktadırlar.7

7

https://www.windowscentral.com/intel-working-ai-detects-students-emotions-virtual-classrooms
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Amazon, İnsansı Robot Çalışmalarına Bir Milyar Dolar Yatırım
Yapacağını Açıkladı

İnsansı robotlar her ne kadar geleceğin teknolojisi olarak görülse de şu anda yolun çok daha
başındayız. Haliyle teknoloji devleri bu gelişmekte olan alanda bir nevi yarış halindeler. Bu
kapsamda, dev ticaret şirketi Amazon da yaptığı yeni bir açıklama ile insansı robot teknolojisi
için elini taşın altına koyacağını belirterek bu yarışta yerini aldığını duyurmuştur.
Gelişmekte olan teknolojileri destekleme amacıyla yola çıkan Amazon, icat etme meraklarını
ve heyecanlarını paylaşan şirketlere yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı. Üstelik Amazon,
yatırım yapılacak şirketlerin isterlerse kendileriyle çalışabileceklerini ve Amazon’a kullanıcı
yönlendirebileceklerini; isterlerse de bu yatırımı tamamen kendi şirketlerinin büyümesi için
kullanabileceklerini bildirdi. Yatırım yapmak için 1 milyar dolar (yaklaşık 14 milyar TL) ayıran
Amazon, şimdiden birkaç şirket ile görüşmelere başladığını duyurdu. Bu çerçevede, Amazon,
ayırdığı fonun 150 milyon dolarını (yaklaşık 2 milyar TL) iki ayaklı robot üretimi yapan Agility
Robotics’e yatırmayı planlıyor. Amazon, fonun geri kalan kısmını ise; giyilebilir teknolojiler
üzerine çalışmalar gerçekleştiren Modjoul’a, envanter doğrulamaları için bilgisayar teknolojisi
kullanan Vimaan’a, raf istifleme sistemi için robot teknolojisinden yardım alan BionicHIVE’e ve
dokunsal robot kolları üzerinde çalışmalar yapan Mantis Robotics’e aktarmayı planlıyor. E-ticaret
devi olmaktan çıkan ve yatırımlarıyla robot teknolojisine destek veren Amazon, yeni teknolojileri
desteklemeye devam edeceklerini belirtmekte.
Düşünüldüğünde geçtiğimiz yıl yaklaşık 470 milyar dolar gelir elde eden Amazon için 1 milyar
dolar çok da büyük bir miktar değil. Ancak yatırım yaptığı şirketlerin geleceğin teknolojisini
geliştirdiği düşünüldüğünde, bu yatırım aslında çok daha değerli bir hale gelmektedir.8

8

https://www.techradar.com/news/amazon-is-sinking-a-pile-of-cash-into-developing-human-like-robots
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Verimli Çevrimiçi Ortak Nesne Algılama ve İzleme

Video dizilerindeki birden çok nesneyi algılamak ve izlemek, çeşitli uygulamalar için önemlidir.
Bununla birlikte, çoklu nesne takibi genellikle, ayrı görevler için iki farklı algoritma kullanan,
ek bir hesaplama maliyetine neden olan ve bilgi paylaşımını yasaklayan, tespite göre izleme
çerçevesinde işlenir.
arXiv.org’da yayınlanan makale, video alanına genişletilen son teknoloji bir görüntü nesnesi
dedektörü olan Faster R-CNN’ye dayanarak algılama ve izlemeyi ortaklaşa ele almayı
önermektedir. Hesaplama maliyeti kontrol edilir ve video girişi tarafından sağlanan ek bilgilerden
yararlanılır. Yeni sinir ağı, görüntü tabanlı tekliflerin sayısını azaltır ve önceki video karelerinden
kaynaklanan teklifleri ekler. Önerilen veri hattı, sürekli olarak verimlilik iyileştirmesi sunarken, en
son teknolojiye sahip yöntemlerle karşılaştırılabilir doğruluk sonuçları elde eder.9

9

https://www.technology.org/2022/04/19/fastervideo-object-detection-track/
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Malezya’da Yapay Zeka Yargılama Sistemi Denemeleri Başladı

Malezya’nın Sabah ve Sarawak eyaletlerindeki mahkemelerde yapay zeka yargılama sisteminin
denenmeye başlandığı bildirildi. DoNotPay avukat mobil uygulaması, Estonya’daki küçük iddiaları
değerlendiren robot hakimler, Kanada’daki robot arabulucular, Çin’deki yapay zeka hakimleri ve
Malezya’nın yapay zeka yargılama sistemini denemeye başlamasıyla birlikte adalet sisteminde
yapay zeka kullanımı birçok ülkede hızla yayılmaya devam ediyor. Yetkililer, yapay zeka tabanlı
yargılama sistemlerinin cezaları daha tutarlı hale getirdiğini, davalardaki yığılmaları hızlı ve
daha masrafsız bir yolla temizlediğini, tarafların uzun, pahalı ve stresli davalardan kaçınmasına
yardımcı olabileceğini ifade etmekte.
Malaymail’in haberine göre, Malezya federal makamları, mahkemelerde ne şekilde kullanılacağı
tam olarak kesinleşmemiş olsa da “yargı kalitesini artırabileceğini” ifade ettikleri yapay zeka
cezalandırma sistemleriyle ilgili ülke genelindeki denemelerini bu ay tamamlamayı hedefliyor.
Bu kapsamda, kamu firması “Sarawak Information Systems” tarafından geliştirilen yapay zeka
yargılama sistemi, pilot bölgeler Sabah ve Sarawak’taki mahkemelerde denenmeye başlandı.10

10

https://bilgi.zone/malezyada-yapay-zeka-yargilama-sistemi-denemeleri-basladi/
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TUSAŞ, Yapay Zekâ ile Yorulma Testlerini Yüzde 70 Oranında Azaltmayı
Başardı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Hava Aracı Malzeme Testlerinde yapay zekâ temelli bir
kabiliyeti daha millileştirdi. Firma, yapay zekâ kullanarak ürünlerin parçalarına ait gerçekleştirilen
testler sayesinde hava aracı yapısal bileşenlerine uygulanan yorulma testlerini %70 oranında
azaltmayı başardı. Buna ek olarak, artık dijital ikiz teknolojisinin de devreye alınması ile
malzemenin ömrü test aşamasında tespit edilebilecek. Böylece zaman tasarrufunun yanı sıra,
insan kaynağının etkin kullanımı sağlanacak, testler esnasında ortaya çıkan hurda malzeme
oranı düşürülecek ve test esnasında oluşan enerji tüketiminin azaltılması sağlanacaktır.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil konuya ilişkin olarak şunları
söyledi: “Hava araçlarımızın dünya standartlarında ve yarının teknolojileri ile geliştirilmesine
yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şirketimizin Amerika’da bulunan ofisindeki
mühendislerimiz ve alanında uzman akademisyenler ile ortak çalışma meyvelerini verdi. Bir
kabiliyeti daha millileştirmiş bulunuyoruz ve bunu ülkemizin saygın üniversitelerinden TOBB
Üniversitesi ile de doğruladık. Daha ileri teknolojilerin de kullanılmasına yönelik çalışmalarımız
devam ediyor. Ülkemizin havacılık ekosistemine katkı sağlayacak gelişmelere imza atan herkese
teşekkür ediyorum.”
Çalışma, Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan “Turkish
Aerospace USA” ofisi ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden akademisyenlerin de dahil
olduğu uluslararası bilimsel çalışma grubu ile gerçekleştirildi.
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TOBB Üniversitesinin de dâhil olduğu çalışma sayesinde Alüminyum ve Titanyum gibi metal
malzeme üzerine uygulanan yorulma testleri yapay zekâ, makine öğrenmesi ve derin öğrenme
ile bilimsel olarak doğrulandı. Sonraki aşamada hava aracı yapısallarında kullanılan metaller,
kompozit polimer malzemeler ve titanyum alaşımları gibi malzemeler için de uygulanmasına
yönelik çalışmalara başlandı.
Dijital İkiz teknolojisini de devreye alacak olan şirket, ürünün test aşamaları başladığı anda
ürünün sanal ortamda tasarlanan ikizinin de testini başlatacak. Yapay zekâ ile test aşamasını
kısaltmayı başaran Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Dijital İkiz teknolojisi ile de sanal ortamda
tasarlayacağı aynı parçadan test verisi toplayacak. Buradan elde edilen test verileri neticesinde
hangi alanların ne kadar yorulacağı daha önceden tespit edilebilecek. Parçanın dayanım ömrü
de böylece bilinecek.11

11

https://www.savunmasanayi.org/tusas-yapay-zeka-ile-yorulma-testlerini-yuzde-70-oraninda-azaltmayi-basardi/
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Beyin Benzeri Yapay Zeka

İki Fransız araştırma kuruluşu, CEA ve Inria, beynin çalışma şeklini taklit eden yapay zeka
(AI) teknolojisi üzerinde Meta AI ile birlikte çalışmakta. CEA’nın bir parçası olan Neurospin
nörogörüntüleme merkezi ile yapılan işbirliği, AI dil modellerinin ve beynin aynı sözlü veya yazılı
cümlelere nasıl tepki verdiğini karşılaştırmaktadır.
Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) çalışmaları, tipik olarak küçük bir örneklem
boyutundan beyin aktivitelerinin yalnızca birkaç anlık görüntüsünü yakalar. Derin öğrenme
için gereken zorlu miktarda veriyi karşılamak için araştırma, fMRI kullanılarak halka açık veri
kümelerinden kaydedilen binlerce beyin taramasını kullanıyor ve aynı zamanda bunları her
milisaniyede bir beyin aktivitesinin anlık görüntülerini alan bir tarayıcı olan manyetoensefalografi
(MEG) kullanarak modelliyor. Bu beyin görüntüleme cihazları, aktivasyonların beyinde nerede
ve hangi sırayla gerçekleştiğini tespit etmek için gerekli olan büyük beyin görüntüleme verilerini
sağlar.
Veri setleri, Almanya’daki Max Planck Psikodilbilim Enstitüsü ve ABD’deki Princeton Üniversitesi
dahil olmak üzere çeşitli akademik kurumlar tarafından toplandı ve paylaşıldı. Meta, her kurumun
veri setlerini gönüllülerden bilgilendirilmiş onam alarak, çalışma katılımcılarından alınan onam
da dahil olmak üzere kendi etik kurulları tarafından onaylanan yasal politikalara uygun olarak
topladığını ve paylaştığını belirtmektedir. Beyin aktivitesine en çok benzeyen dil modelleri,
bağlamdan bir sonraki kelimeyi en iyi tahmin edenlerdir. Kısmen gözlemlenebilir girdilere dayalı
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tahminler, yapay zekada öz denetimli öğrenmenin (SSL) merkezinde yer alır ve insanların dili nasıl
öğrendiğinin anahtarı olabilir. Meta şirketinde araştırma görevlisi Jean Remi King “Günümüzde
çoğu dil modeli tipik olarak bir sonraki kelimeyi tahmin etmek için eğitilmişken, beyindeki belirli
bölgelerin kelimeleri ve fikirleri zamanın çok ilerisinde tahmin ettiğini keşfediyoruz. Bu uzun
vadeli tahmin yeteneğinin kilidini açmak, modern AI dil modellerini geliştirmeye yardımcı olabilir.”
açıklamasında bulundu. Araştırma, beynin nasıl çalıştığına dair daha fazla anlayış sağlayarak her
iki şekilde de çalışmaktadır.
Jean Remi King “Nöronal aktiviteyi ve beyin görüntülemeyi incelemek, genellikle opak ve
gürültülü olan nöronal aktiviteyi analiz etmek için ağır makineler gerektiren, zaman ve kaynak
yoğun bir süreçtir. Beyin tepkilerini kontrollü bir şekilde ölçmek için dil deneyleri tasarlamak
da zahmetli olabilir. Örneğin, klasik dil araştırmalarında, beyin tepkilerinin anlamlı bir şekilde
karşılaştırılabilmesi için cümlelerin karmaşıklık açısından eşleşmesi ve kelimelerin frekans
veya harf sayısıyla eşleşmesi gerekir.” dedi. Inria ile birlikte çalışan Meta araştırmacıları,
çeşitli dil modellerini fMRI ile kaydedilirken karmaşık anlatıları dinleyen 345 gönüllünün beyin
tepkileriyle karşılaştırdı. Bu modeller, beyindeki tahminleri izlemek için uzun menzilli tahminlerle
geliştirildi. “Sonuçlarımız, prefrontal ve parietal korteksler gibi belirli beyin bölgelerinin, gelecekte
uzak kelimelerin derin temsilleriyle zenginleştirilmiş dil modelleri tarafından en iyi şekilde
açıklanacağını göstermekte. Bu sonuçlar, insan beyninin hesaplamalı organizasyonuna ve yapısı
gereği öngörücü doğasına ışık tutuyor ve mevcut AI modellerini iyileştirmenin yolunu açıyor”
dedi.12

12

https://www.eenewseurope.com/en/european-project-for-brain-like-ai/
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Yapay Zeka Trafik Işığı Sistemi

Aston Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni bir yapay zeka sistemi sayesinde
trafik ışıklarında uzun kuyruklar geçmişte kaldı. Türünün ilk örneği olan sistem, canlı kamera
görüntülerini okur ve ışıkları telafi edecek şekilde uyarlayarak trafiğin akmasını sağlar ve
tıkanıklığı azaltır. Sistem, bir programın iyi gitmediğini anladığı ve farklı bir eylem planı denediği
veya ilerleme kaydettiğinde gelişmeye devam ettiği derin pekiştirmeli öğrenmeyi kullanır.
2019’da, Birleşik Krallık’ın kentsel bölgelerindeki trafik sıkışıklığının , ortalama bir Birleşik Krallık
sakininin her yıl yaklaşık 115 saat zaman kaybetmesine, yakıt atığı oluşturmasına ve 894 sterlinlik
gelir kaybına yol açtığı tahmin ediliyordu. Tıkanıklığın önemli bir nedeni, yetersiz trafik sinyali
zamanlamalarıdır. Araştırmacılar, programlarını eğitmek ve ona farklı trafik ve hava durumu
senaryolarını ele almayı öğretmek için son teknoloji bir foto-gerçekçi trafik simülatörü olan
Traffic 3D’yi oluşturdular. Sistem gerçek bir kavşakta test edildiğinde, tamamen simülasyonlarla
eğitilmiş olmasına rağmen, gerçek trafik kavşaklarına uyarlanabildi. Tüm bu sebepler göz önüne
alındığında, uygulamanın gerçek trafik ortamında etkili olabileceği değerlendirilmektedir.
Aston Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri bölümünden Dr. Maria Chli, “Bunu bir trafik kontrol oyunu
olarak kurduklarını” açıkladı. Programın, bir kavşaktan bir araba geçtiğinde bir “ödül” aldığını, bir
arabanın her beklemesi gerektiğinde ya da bir tıkanıklık olduğunda ise puan kaybettiğini ifade
etti. Şu anda, kavşaklarda kullanılan trafik ışığı otomasyonunun ana şekli manyetik indüksiyon
döngülerine bağlıdır; bir tel yola oturur ve üzerinden geçen arabaları kaydeder. Program bunu
sayar ve ardından verilere tepki verir. Aston Üniversitesi ekibi tarafından oluşturulan AI, arabalar
ışıklardan geçmeden önce yüksek trafik hacmini gördüğü ve kararını o zaman verdiği için, daha
duyarlı ve daha hızlı tepki verebilmektedir.
Aston Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri bölümünde kıdemli öğretim görevlisi olan Dr. George
Vogiatzis “Bu programı öğrenilmiş davranışlara dayandırmamızın nedeni, daha önce açıkça
deneyimlemediği durumları anlayabilmesidir. Bunu fiziksel bir testle test ettik. Trafik ışıklarının
aşamalı olarak yerine getirilmesinden ziyade tıkanıklığa neden olan engel ve sistem yine de
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iyi çalıştı. Nedensel bir bağlantı olduğu sürece, bilgisayar eninde sonunda bu bağlantının ne
olduğunu anlayacaktır. Bu son derece güçlü bir sistemdir.” Program, gerçek veya simüle edilmiş
herhangi bir trafik kavşağını görüntüleyecek şekilde ayarlanabilir ve bağımsız olarak öğrenmeye
başlar. Ödül sistemi, örneğin programı acil durum araçlarının hızlı bir şekilde geçmesine izin
vermeye teşvik etmek için manipüle edilebilir. Ancak program, belirli talimatlarla programlanmak
yerine her zaman kendini yeniler. Araştırmacılar, sistemlerini bu yıl gerçek yollarda test etmeye
başlamayı hedeflemektedir.13

Nesli Tükenmekte Olan Balinalar Robotlar Yardımıyla Kurtarılabilir
İnsanların doğadaki ayak izinin, hem gezegenimizin hem de içinde yaşayan canlıların geleceğini
önemli ölçüde tehdit ettiği bilinen bir gerçektir. Gerekli önlemlerin alınmaması durumunda
önümüzdeki yıllarda birçok canlı türünün neslinin tükenebileceği bilim insanları tarafından sürekli
vurgulanmaktadır. Deniz ekosistemleri de bundan en çok etkilenenler arasında yer almaktadır.
Geçtiğimiz haftalarda okyanus yaşamının çok büyük bir kitlesel yok oluşun eşiğinde olduğu
konusuna uzmanlar tarafından dikkat çekilmişti. Yapılan açıklamalarda karbon emisyonlarının
kontrol altına alınması gerektiğinin altı çizilmişti. Bilim insanları şimdi de bu ekosistemlerde
yaşayan oldukça önemli bir canlı türünün geleceğini korumak için yeni bir yöntem uyguladıklarını
açıkladı.
Kuzey Atlantik’te yaşayan buzul balinalarının yalnızca 300 adet civarında kaldığı düşünülüyor. Bu
canlıların korunması için çalışmalarını sürdüren bilim insanları, gelişen teknoloji ile hayatımıza
giren robotik sistemleri bu amaç için kullanmayı amaçladıklarını ifade etti. Deniz ekolojisti Mark
Baumgartner, balinaları kaydetmek için dinleme cihazlarını uzun yıllardır kullanıyordu. Şimdi ise
Baumgartner’in çalıştığı laboratuvar, hayatta olan balinaların gerçek zamanlı konum bilgilerini
insanlara ulaştırmak için tasarlanan robotik şamandıralar için bir nakliye şirketi ile ortaklık
kurdu. Woods Hole Oceanographic Institution tarafından geliştirilen teknolojinin, bu memeli
türlerinin bulunduğu alanlar hakkında insanları bilgilendirebileceği; böylece de ölümcül sonuçlar
doğurabilecek olayları (gemi çarpması gibi) engelleyebileceği belirtildi. Baumgartner konuyla
ilgili yaptığı açıklamalarda, “Balinalar etraftayken endüstriyel faaliyetlerimizi değiştirmeliyiz. Bu
teknolojinin sağladığı şey de tam olarak bu” ifadelerini kullandı.14

13
14

https://techxplore.com/news/2022-05-ai-traffic-distant-memory.html
https://futurism.com/the-byte/robotic-bouys-rare-right-atlantic-whale-endangered-species
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Sürücülerin Kırmızı Işıkta Zaman Kaybetmesini Engelleyecek Yapay
Zeka Geliştirildi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden bilim insanları, makine öğrenimi yoluyla yeni bir
algoritma geliştirerek kırmızı ışıkta dakikalarca bekleme sorununu ortadan kaldıracak bir sistem
geliştirdi. Algoritmayla donatılan otonom araçlar, trafik ışığının durumuyla iletişim halinde kalarak
kırmızı ışıklara hiç denk gelmeden yoluna devam edebildi. Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan
yeni araştırmada bilim insanları, makine öğrenimi yoluyla bir grup otonom aracın trafik ışığına
takılmadan akışkan bir şekilde yollarına devam etmesini sağladı. Yeni geliştirilen çözümün
yalnızca trafiği değil, yakıt tüketimini ve emisyonu da olumlu yönde etkilediği belirtildi. Üstelik bu
yöntemin fayda sağlaması için tüm araçların otonom olması gerekmiyor.
Yapılan çalışmada geliştirilen algoritma, otonom araçlara yüklendi. Bu araçlar, önlerindeki trafik
ışığının sinyal durumu ve zamanlaması hakkında bilgi alıyordu. Algoritma, bu bilgilerden yola
çıkarak aracın hızlanmasını ya da yavaşlamasını, dolayısıyla araçların sürekli yeşil ışığa denk
gelmesini sağlıyordu. Söz konusu çözümün etkin bir şekilde çalışması için trafikteki araçların
hepsinin otonom olması gerekiyor. Fakat bilim insanlarına göre şu anda yolda olan araçların
%25’i bile otonom olsa, söz konusu çözüm önemli sonuçlar alınmasını sağlayabilir.15

https://www.techtimes.com/articles/276070/20220530/mit-researchers-used-ai-to-make-traffic-go-smoothly-and-reduce-fuel-consumption-and-emissions.htm
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Yapay Zeka Yalnızca Kendisinin Anlayabileceği Bir Dil Oluşturdu
Bir yapay zeka sistemleri geliştiricisi olan OpenAI’nin son programı, yalnızca kendisinin
anlayabileceği bir dil oluşturarak araştırmacıları şaşırttı. OpenAI tarafından üretilen DALL-E2,
Ocak 2022’de piyasaya sürülen ve kendi kendine öğrenen bir metinden görüntü oluşturucudur.
Ana işlevi, kullanıcılar tarafından sağlanan metin istemlerini kullanmak ve sözcükleri altyazılarla
eşleştirmek için bir resim oluşturmaktır. Yazılım web tabanlı çalışmaktadır.
Bilgisayar Bilimleri doktora öğrencisi Giannis Daras’a göre, DALL-E2’nin yetenekleri bununla sınırlı
kalmadı. Yalnızca istendiğinde anlamsız sözcükleri dönüştürebildiği için metin üretme yeteneği
oluşturdu. Daras, “Bu üretilen metin çıktısının rastgele olmadığını, daha ziyade modelin dahili
olarak geliştirdiği görünen gizli bir kelime dağarcığını ortaya çıkardığını keşfettik” açıklamasında
bulundu. Daras, DALL-E2 algoritmasına sebzelerle ilgili konuşan çiftçileri görsel olarak
oluşturması komutunu veriyor. DALL-E2 bu komut karşısında oluşturduğu metinde “vicootes”
diye bilinmeyen bir kelime kullanıyor. Sonra Daras, bu kez algoritmaya “vicootes”i görsel olarak
söz konusu komutu verince DALL-E2 sebze görselleri göstermeye başlıyor. Daha da ilginci çiftçi
görsellerinin kodunda “poploe vesrreaitars” diye anlam ifade etmeyen başka bir ifade daha
bulunuyor. Bunu algoritmaya girdiğinde ise karşısına kuş görselleri geliyor. Daras’a göre “poploe
vesrreaitars” DALL-E2’nin kendi meydana getirdiği dilde kuşlara verdiği isimdir.16

16

https://www.ntv.com.tr/teknoloji/yapay-zeka-yalnizca-kendisinin-anlayabilecegi-bir-dil-olusturdu,H8Uks9rd8U6OKTl0 39dxHw
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Rusya’da İşaret Dilini Anlaması için Yapay Zeka Öğretildi
Sibirya Federal Üniversitesi Uzay ve Bilgi Teknolojileri Okulu öğrencisi olan Vladislava Zhukovskaya,
Sibirya bölgesinin dil lehçesini dikkate alarak video dizilerinden Rus işaret dili hareketlerini
tanımak için bir yöntem geliştirmiştir. İşaret dili, dünyadaki tüm sağır insanlar için evrensel bir
dil değildir. İşitme engellilerin bulundukları yere göre işaret dili lehçeleri farklılık göstermektedir.
İletişimsel etkileşimi sağlamak için Vladislava, sinir ağlarını kullanarak görsel verilerden işaret
dilini tanımak için yöntemler geliştirmiştir. Bu çalışma, Sibirya Federal Üniversitesi Uzay
ve Bilgi Teknolojileri Okulu ile Filoloji ve Dil İletişimi Okulu arasındaki disiplinlerarası iş birliği
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Vladislava Zhukovskaya’nın “Sibirya bölgesinin dil lehçesi
temelinde video dizilerinden Rus dilini tanıma yöntemlerinin geliştirilmesi” başlıklı tezi, en iyi
lisans tezi adaylığında Tüm Rusya Mühendislik Yarışması’nın galibi olmuştur.17

İsviçre’de Hibrit Makine Öğrenimi ile İklim Değişikliği Takibi
Yeni hibrit makine öğrenimi ile göl ekosisteminin iklim değişikliğine tepkileri tahmin edilmektedir.
20. yüzyılın ortaları boyunca, deterjanlardan ve gübrelerden gelen fosfor girdileri İsviçre’nin
Cenevre Gölü’nün su kalitesini bozmuş ve yetkilileri 1970’lerde kirliliği düzeltmek için harekete
geçmeye teşvik etmiştir.
UC San Diego’daki Scripps Oşinografi Enstitüsü’nden biyolojik oşinograf George Sugihara, “Apaçık
çare fosfor yüklemesini tersine çevirmekti ve bu basit fikir çok yardımcı oldu, ancak gölü eski

17

https://indiaeducationdiary.in/siberian-federal-university-sibfu-student-has-taught-artificial-intelligence-to-understand-sign -language/
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durumuna döndürmedi ve asıl sorun da bu” dedi. Sugihara, Boston Üniversitesi’nden Ethan Deyle
ve üç uluslararası meslektaşı, Cenevre Gölü’nün fosfor kirliliği tehdidine karşı ekolojik tepkisini
tahmin etmek ve yönetmek için daha iyi bir yol bulmak amacıyla beş yıl çalıştı. Bu çalışmaya iklim
değişikliğinin getirdiği etkilerin de eklenmesi gerekti. İsviçre Federal Su Bilimleri ve Teknolojisi
Enstitüsü’nden Damien Bouffard’ın da aralarında bulunduğu ekip, yeni hibrit ampirik dinamik
modelleme (Empirical Dynamic Modeling - EDM) yaklaşımını 20 Haziran’da Proceedings of the
National Academy of Sciences dergisinde yayınladı.
Sugihara, EDM’yi “denklemsiz matematik” olarak tanımlamaktadır. Ancak Deyle gizemli
matematiksel veya hesaplama formüllerine dayanan nicel yöntemlere atıfta bulunarak EDM’nin
bir kara kutu yöntemi olmadığını ifade etmektedir. Deyle EDM’nin daha ziyade, verileri en doğru
şekilde, en az varsayımla, neler olduğunu anlatmak için kullandığını; önemli değişkenlere,
ilişkilerin zaman içinde nasıl değiştiğine bağlı olarak doğrudan veriden gelen bir mekanizmaya
ve şeffaflığa sahip olduğunu belirtmektedir.
Sugihara’nın ekibinin denediği şey ise son yıllarda kullanılan geleneksel modelleme yöntemlerinden
ayrılmaktadır. Deyle’ın belirttiği gibi, iyi kurulmuş modellerin parçaları sabitlerle temsil edilir.
Sabit ve sabit yerçekimi kuvveti veya örneğin bir gölün şekli ve derinliği gibi fiziksel süreçler
basit denklemlerle çok iyi modellenebilirken değişen ekoloji ve biyokimya için durum bu şekilde
değildir. Deyle’e göre Cenevre Gölü’nün dünyadaki en iyi çalışılmış sistemlerden biri olan ekolojik
tahminde makine öğrenimi yaklaşımıyla sınırları zorlamak için bir fırsat olması tesadüf değildir.18

18

https://phys.org/news/2022-06-hybrid-machine-lake-ecosystem-responses.html
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Standart Bir Kamera ile Temassız Arayüz Çalışması

İngiltere’deki araştırmacılar, standart bir kamerayla çalışan temassız bir arayüz oluşturmak için
bilgisayarlı görü teknolojisi ile makine öğrenimini birleştirdiler. Ticari olmayan bir lisans altında
bulunan yazılımda, kullanıcının elleri, başı, yüzü ve tüm vücudu ile hareket ederek veya konuşarak
bir bilgisayarı kontrol etmesine izin vermek için ortak bir web kamerası kullanılıyor. Yazılım bu
etkileşimleri analiz ederek, bu analizleri fare, klavye ve joystick sinyallerine dönüştürüyor.
Bu yenilikçi teknolojinin ilk hedef noktası konuşma ile aynı anda elleri veya gözleri kullanan sağlık
uygulamaları olmakla birlikte, fizik tedavide hasta hareketlerinin gelişiminin kaydedilebileceği
ya da bir hastane ortamında cerrahların bilgisayara dokunmak zorunda kalmadan el hareketleri
veya konuşma yoluyla not alabileceği düşünülmekte. Temassız arayüzün, bağlantı veya bulut
hizmeti gerektirmediği belirtilirken, bu durumun teknolojinin dağıtımını çok daha kolay hale
getirdiği de ifade edilmekte. Yazılımda, duyarlı etkileşime izin vermek için makine öğrenimi ve
bilgisayarla görme modellerinin bir karışımı kullanılmakta ve çeşitli modüllerle kullanıcı tarafından
özelleştirilebilmektedir. Örneğin yüz navigasyon modülü, fare ile gerçekleştirilen tıklama gibi
eylemleri, kullanıcının yüz ifadesi veya tıkla denilerek konuşma ile tetiklemek için kullanmasına
imkan tanırken, bir dizi el hareketi de tanımlanabilmektedir. Ayrıca, hem ızgara modu hem de
manyetik modunda kullanıcının bakışlarından tahmin gerçekleştirilebilmekte, göz izleme için bir
otomatik kalibrasyon yöntemi içermekte ve kullanıcıların fiziksel egzersizlerini ayarlayabilmeleri
ve çevrelerindeki bölgeleri etiketleyebilmeleri için tam vücut takibini de gerçekleştirebilmektedir.19

19

https://www.eenewseurope.com/en/touchless-interface-works-with-a-standard-camera/
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Süt Çiftçilerinin Sağlıklı İnekler Yetiştirmesine Yardımcı Olacak Yeni
Teknoloji

Dünyanın her yerindeki süt çiftçilerinin ortak sorunlarından biri inek sağlığını ve süt kalitesini
izlemek için geleneksel sürecin zaman alıcı ve pahalı olmasıdır. İnek sağlığı ve süt kalitesine
ilişkin en doğru ölçümleri elde etmek için, süt numunelerinin laboratuvarlara gönderilmesi ya da
her inekten süt numunesi almak için bir teknisyenin çiftliğe gelmesi beklenmektedir.
Konuya ilişkin olarak, Labby adlı startup, ineklerin sütünü 10 saniyeden daha kısa sürede test
edebilen bir cihaz ile çiftçilerin ineklerinin sağlığına ilişkin daha net bir resim elde etmelerine
yardımcı olan bir yapay zeka programı geliştirdi. Labby’nin uygulaması, çiftçilerin hastalıkları
sürünün geri kalanına yayılmadan önce tespit etmelerine yardımcı olabilecek bir analitik
algoritmaya sahiptir. Ayrıca, veteriner hekimlere belirli hayvanlarla ilgili geçmiş sağlık verilerini
verebilecek, süt çiftçilerinin en iyi uygulamaları belirlemelerine yardımcı olabilecek ve çiftçilerin
tüketicilere karşı şeffaflığı artırmalarına olanak sağlayabilecek şekilde tasarlanmıştır. Şirket,
süt kalitesini ve muhtemel hastalıkları gerçek zamanlı olarak izlemek için bir optik algılama
teknolojisi ve yapay zekadan yararlanmaktadır.20

20

https://scitechdaily.com/milkey-new-technology-to-help-dairy-farmers-raise-healthy-cows/
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Acıyı Hissedebilen Yapay Deri

Yapay zekâ sistemleri, gelişen teknolojinin bize sunduğu en büyüleyici şeylerden biridir. Her
geçen gün konu hakkında kaydedilen ilerlemeler ile bilim kurgu filmlerini gerçeğe dönüştüren
bir geleceğe doğru yol alıyoruz. Glasgow Üniversitesi’nden bilim insanları, simüle edilmiş acıyı
hissedebilen ve bu acıya tepki verebilen bir ‘yapay deri’ geliştirdi. Yapılan basın açıklamasına
göre ekip, beynin sinir yollarını taklit etmek için tasarlanmış sinaptik transistörlere dayalı bir
sistemden yararlandı. Esnek bir plastiğin yüzeyine basılmış çinko oksit nanotellerden yapılan
bu transistörler, elektrik direncindeki değişiklikleri kaydeden bir cilt sensörüne bağlandı.
Cilde uygulanan basınç seviyesine göre değişen bir voltaj eşiği yoluyla yapay zekâya simüle
edilen acıya tepki vermeyi öğretebildiklerini belirten uzmanlar, bu cildin robotik sistemlerde
kullanılabileceğini ifade etti. Buna göre ‘yapay cilt’, robotik bir kolun tehlikeli derecede yüksek
sıcaklıklarla temas etmesini engelleyebilir. Bunun yanı sıra yapay zekâ sistemleri geliştiricisi
DeepMind, oldukça ilginç bir sistem geliştirdiğini açıkladı. Google çatısı altında faaliyet gösteren
şirket, yalnızca bazı oyuncuların kamera kayıtlarını kullanarak bir maçtaki futbolcuların nereye
hareket edeceğini tahmin eden bir yapay zekâ geliştirdiğini belirtti. Daha da etkileyici olanı ise,
‘Graph Imputer’ ismine sahip olan sistemin kameranın görüş açısı dışındaki oyuncular hakkında
gerçekçi tahminler yapabilmesi ve onların pozisyonlarını tahmin edebilmesi. Graph Imputer
mükemmel denecek kadar iyi bir sistem olmasa da DeepMind araştırmacıları, sistemin bir
oyuncunun sahanın bir bölgesinde topu kontrol etme ihtimali gibi durumlarda, takımların maç
öncesi ve sonrası analizlerinde kullanılabileceğini ifade ediyor. Ayrıca Graph Imputer’ın futbolun
ötesinde yollarda bulunan yayaların veya stadyumlardaki kalabalıkların modellemesinde de işe
yarayabileceği düşünülmektedir.21

21

https://techcrunch.com/2022/06/04/perceptron-robots-that-feel-pain-and-ai-that-predicts-soccer-players-movements/
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İsrail’de Sağlıkta Yapay Zeka Çalışmaları

İsrail Teknoloji Enstitüsü (Technion), ülkenin tıp alanında teknik çözümler üretmesi amacıyla ilk
Yapay Zeka araştırma enstitüsünü kurduğunu duyurdu. Technion tarafından yapılan açıklamada,
Rus Yardımlaşma Kurumu Zimin Vakfı ile ortaklaşa başlatılan ve işletilen Technion’daki Sağlıkta
Yapay Zeka Çözümleri Enstitüsü’nün, büyük veri ve hesaplamalı öğrenme kullanarak insan sağlığı
ile tıpta çok disiplinli araştırma ve teknoloji geliştirmeye odaklanacağı bildirildi. Xinhua haber
ajansının aktardığına göre, Hayfa’daki kamu araştırma üniversitesi, hastaneler, klinikler, ilaç
geliştirme, evde tedavi ve tıbbi giyilebilir cihazlar dahil olmak üzere her düzeyde insan sağlığını
iyileştirmeyi hedeflemekte. Technion Başkanı Uri Sivan, “Bu yeni merkez, bilim, mühendislik ve tıp
arasındaki işbirliği ve bağlantı vizyonunun önemli bir bileşenidir. Gerçek dünya uygulamalarıyla
yeni ve temel teknolojilerin geliştirilmesini hızlandıracak uygulamalı araştırmaları teşvik edecek”
dedi.22

22

https://www.mangalorean.com/israeli-university-launches-research-institute-for-ai-medicine/
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GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER
Dünyanın İlk Akıllı Kontakt Lensi Tanıtıldı
Akıllı teknolojilere odaklanan InWith isimli bir şirket, metaverse odaklı geliştirdiği ‘XR Platform’
isimli ‘yumuşak kontakt lens platformunu’ tanıttı. Şirket, yumuşak kontakt lenslere devre
koyulabilmesinin yolunu açtı. Teknolojinin ilk uygulamaları, mobil cihaz üzerinden ‘ayarlanabilir
görüş’ ve mobil cihaz ile kontrolünün yapılabildiği ‘artırılmış görüş’ imkânı sunacak. Lenslerin
sunacağı en temel özellikse gerçek hayat ve Metaverse arasında kolay bir geçiş yapılmasını
sağlamak olacak. InWith, aslında bu teknoloji üzerindeki çalışmalarını ilk olarak 2020 yılında
duyurmaya başlamıştı. Şirket, 2020’de ‘esnetilebilir elektronik devre’ teknolojisini piyasaya
sürmüş, ilgi toplamayı başarmıştı. CES 2022’de gösterilen teknoloji sayesinde geliştiriciler,
herhangi bir yumuşak hidrojel kontak lense artırılmış görüntü görüntüleme çipi yerleştirebilecekler.
Şirket, birkaç yüz patent ile bu teknolojinin ilk kullanılabilir örneklerini piyasaya sürmek için şu
anda Fortune 50 şirketleriyle çalıştığını açıkladı. InWith, bileşen devrelerini modern, yumuşak
kontakt lens malzemelerine entegre etmeyi başaran ve bunu herkese açık olarak sergileyen
tek şirket konumunda bulunuyor. Teknoloji, kontak lenslere metaverse ve artırılmış gerçekliğin
görüntülenmesini sağlamanın yanı sıra miyopi ve presbiyopiden muzdarip kişilere de çare
olabilecek. Şirket, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden bu yıl izin almayı planlıyor23.

23

https://www.tourwix.de/en/digitalization/metaverse-is-brought-into-the-real-world-through-intelligent-contact-lenses
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Meta’nın Akıllı Gözlüğü Ray-Ban Stories’e Mesajlaşma Özelliği Geliyor
Giyilebilir teknoloji sektörü, her geçen gün karşımıza yeni ürünler çıkarmaya devam ediyor.
Facebook’un geçtiğimiz aylarda Ray-Ban iş birliğiyle piyasaya sürdüğü akıllı gözlüğü Ray-Ban
Stories aracılığıyla WhatsApp üzerinden mesajlaşılabilmesi ile ilgili çalışmalara başlandı. XDADevelopers çalışanları, WhatsApp’ın 2.22.9.13 beta sürümünde geleceğe dair bazı ipuçları veren
bazı bilgiler keşfetti. Bu bilgilere göre, Facebook Asistan yardımıyla Ray-Ban Stories kullanıcıları
mesajlaşmak için gözlüklerini kullanabilecek. Sistemin çalışma şekliyle ilgili edinilen bilgiler
şimdilik oldukça kısıtlı. Ancak rapora göre, Ray-Ban Stories Facebook Asistana bağlanarak
mesajları dikte edebilecek ve böylelikle yürürken veya araba sürerken telefonunuza bakmadan
mesaj yazabilmenize olanak sağlayacak.
WhatsApp’ın ilerleyen günlerde bu çalışmayla ilgili daha detaylı bilgiler vermesi ve uygulamanın
çok yakında piyasaya sürülmesi beklenmektedir.24

24

https://www.techtimes.com/articles/274407/20220417/meta-ray-ban-stories-leak-whatsapp-integration-using-glasses-send.htm
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İsviçre’de Tekstilden Oluşan Giyilebilir Bir Kas Geliştirildi

ETH Zürih’teki araştırmacılar, ekstra bir kas tabakası görevi gören giyilebilir bir tekstil kası
(exomuscle) geliştirdiler ve kısıtlı hareket kabiliyetine sahip kişilerin üst vücut gücünü ve
dayanıklılığını artırmak için kullanmayı hedefliyorlar.
2016 yılında Bethlem miyopatisi olarak bilinen nadir bir kas distrofisi teşhisi konan Michael
Hagmann’ın kollarındaki kas gücü eksikliğini telafi etmek için yaptığı hareketler kötü duruş ve
zorlanma ile sonuçlandı. ETH Zürih’in Duyusal Motor Sistemleri Laboratuvarı’nda eski bir doktora
öğrencisi olan Marie Georgarakis: “Hastanelerin çok sayıda iyi terapi cihazı olmasına rağmen,
genellikle çok pahalı. Ayrıca hastaların günlük yaşamlarında doğrudan kullanabilecekleri ve evde
egzersiz yapma konusunda yardım için kullanabilecekleri çok az teknik yardım var. Bu açığı
kapatmak istiyoruz.” dedi.
Bu fikir, üst vücut için yumuşak, giyilebilir kafes şeklinde vücudu kuşatan bir kas sistemi olan
Myoshirt’in ortaya çıkmasına yol açtı. Kumaşa gömülü sensörler aracılığıyla çalışan akıllı bir
algoritma, kullanıcının kasıtlı hareketlerini ve gereken kuvvet miktarını algılamaktadır. Bir motor
daha sonra kullanıcının kaslarına paralel çalışan kumaştaki bir kabloyu (bir tür yapay sinir)
kısaltır ve bu şekilde istenen hareketi destekler. Bu yardım her zaman kullanıcının hareketleriyle
uyumludur ve bireysel tercihlere göre uyarlanabilmektedir. Kullanıcı her zaman kontrol altındadır
ve cihazı istediği zaman geçersiz kılabilmektedir.
Araştırmacılar son zamanlarda bu prototipi ilk kez fiziksel bozukluğu olmayan on kişi, kas
distrofisi olan bir kişi ve omurilik yaralanması olan bir kişiden oluşan 12 katılımcının yer aldığı bir
çalışmada test ettiler. Sonuçlar umut vericiydi. Tüm katılımcılar exomuscle sayesinde kollarını ve
nesneleri daha uzun süre kaldırabildiler. Sağlıklı bireylerde dayanıklılık yaklaşık üçte bir oranında
ve kas distrofisi olan katılımcılarda kabaca %60 oranında artarken, omurilik yaralanması olan
katılımcı egzersizleri üç kat daha uzun süre gerçekleştirebildi. Exomuscle, kasları daha az
zorlamıştır.25
25

https://techxplore.com/news/2022-06-wearable-textile-exomuscle.html
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SANAL GERÇEKLİK
Metaverse Alanında ilk Fiziksel Mağaza Açılıyor

Meta Platforms, alışveriş yapanların sanal gerçeklik başlıklarını ve diğer cihazları deneyip satın
alabilecekleri ilk fiziksel mağazasını açmaya hazırlanıyor. Şirket Kaliforniya’daki Burlingame
kampüsünde 1.550 metrekarelik Meta Store’un 9 Mayıs’ta açılacağını ve mağazanın Quest 2
VR kulaklığı ve görüntülü arama cihazı Portal ile Rayban’ın artırılmış gerçeklik gözlüklerinin
demolarını içereceğini belirtti.
Ray-Ban gözlük dışındaki cihazlar mağazadan satın alınabilecek. Şirket, ürünlerin meta.com’daki
yeni bir alışveriş sekmesinden çevrimiçi olarak da satın alınabileceğini söyledi.
Meta, sanal dünyaya erişim noktaları olarak hizmet veren donanım cihazlarına yeni özellikler
ekleyerek, insanların etkileşimde bulunduğu, çalıştığı ve oynadığı sanal bir alan olan meta veri
deposuna büyük yatırım yapıyor. Nisan ayının başında, geçen yılın sonlarında başlatılan bir VR
platformu olan sanal gerçeklik platformu Horizon Worlds içinde dijital ürünleri ve deneyimleri
satmak için araçları test etmeye başlayacağını söyleyen Meta ayrıca, bazı uygulama geliştiricilerin
eleştirilerini çeken bir hareket olan dijital deneyim ve vüreticilerinden %47,5 ücret alacağını da
ifade etti.26
26

https://www.reuters.com/technology/facebook-owner-meta-open-first-physical-store-metaverse-bet-2022-04-25/

38

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE GELİŞMELER,
YENİLİKLER VE ÖRNEK ÇALIŞMALAR

Güney Kore’de DMZ Temalı Metaverse Platformu

Güney Kore Birleşme Bakanlığı (Güney Kore hükümetinin Kore’nin yeniden birleşmesini
teşvik etmeyi amaçlayan yapısı), insanların çevrimiçi alanda yarımadayı ikiye bölen
Askerden Arındırılmış Bölge’yi (DMZ) deneyimlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış
bir metaverse hizmeti başlatıldığını açıklamıştır. Yaklaşık 250 kilometre uzunluğunda ve
4 kilometre genişliğinde olan DMZ, Güney ve Kuzey Kore arasında kara sınırı görevi görmektedir.
Metaverse platformu, kullanıcıların avatarlarla DMZ’de sanal bir tur yapmalarını sağlayarak
bölgenin tarihi ve ekolojisi hakkında çeşitli bilgiler sunmaktadır. Giriş prosedürleri ve seyahat
süresi kısıtlamaları nedeniyle DMZ’ye sıradan vatandaşların erişiminin zor olması bu platformun
geliştirilmesinde önemli bir çıkış noktası olmuştur. Platformun, sanal bir alanda barışçıl bir
deneyim sunmak amacıyla hazırlandığı belirtilmiştir.27

27

https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2022/04/133_326498.html
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Metaverse Evreninde Ölümsüzlük Satılacak
Son yıllarda popülerliğini giderek arttıran metaverse kavramı, henüz birçok kesim tarafından
tam olarak kavranamamış olsa da gelişmeye devam ediyor. Facebook’un adını Meta olarak
değiştirmesinin ardından hız kazanan metaverse projeleri son zamanlarda bir hayli popüler oldu.
Her şirket bu alanda yeni yatırımlar duyurmaya başladı. Son olarak, Somnium Space tarafından
yapılan girişimin adından oldukça sık söz ettirecek gibi duruyor. Somnium Space adlı şirket,
metaverse evreninde eşine az rastlanır bir girişime imza atmak istiyor. Sanal ortamda ölümsüzlük
fikri üzerinde duran şirket, Life Forever projesi ile kullanıcılarına dijital ölümsüzlük vadedecek.
Life Forever, dijital klonlama işini elbette veri toplama tekniği ile yapacak. Veri toplama işlemi
ise detaylı bir araştırma süreci gerektiriyor. Dijital klonlama isteyen kişiler, ses örnekleri ve nasıl
hareket ettiğiniz gibi verileri deposunda saklanmak üzere paylaşacaklar. Somnium Space, verileri
toplamak için Teslasuit ile iş birliği yapacak. Ortaklık kurulan şirket, VR için tam vücut dokunsal
detaylar üzerinde çalışıyor. Somnium Space’in CEO’su ve kurucusu Artur Sychov, şirketin topladığı
verileri alacağını ve ona bir yapay zeka uygulayacağını belirtti. Daha sonra toplanan veriler, bir
avatar ile metaverse dünyasına gönderilecek.28

28

https://shiftdelete.net/somnium-space-olumsuzluk-satacak
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NeuroMechFly: Drosophila’nın Dijital İkizi
Bilim adamları, meyve sineği Drosophila Melanogaster’ın
hareketlerini gerçekçi bir şekilde simüle eden dijital
bir ikizini geliştirdiler. Geliştirilen ikiz, hayvan
davranışlarının nöromekanik kontrolünü
tersine mühendislik ve biyo-ilhamlı
robotlar geliştirmeye yönelik
büyük bir adım olarak kabul
ediliyor. EPFL’nin Yaşam Bilimleri
Fakültesi’nden
Profesör
Pavan
Ramdya, “Nöromekanik sineği oluşturmak için iki tür veri kullandık. İlk olarak, gerçek bir sinek
alınarak morfolojik olarak gerçekçi bir biyomekanik model oluşturmak için BT taraması yapıldı.
İkinci veri kaynağı ise son birkaç yılda geliştirdiğimiz ve hayvanın hareketlerini tam olarak takip
etmemizi sağlayan poz tahmin yazılımı kullanılarak elde edilen sineğin gerçek uzuv hareketleriydi.”
dedi.
Drosophila, yaşam bilimlerinde en çok kullanılan böcek türüdür. Yıllardır bu hayvanı dijital olarak
izleyen ve modellemeye çalışan Ramdya’nın çalışmaları sonuç vermiştir. 2019’da, Drosophila’nın
üç boyutlu uzayda hareketlerini ölçmek için birden fazla kamera görüntüsü kullanan derin
öğrenmeye dayalı bir hareket yakalama yazılımı olan Deepfly3d yayınlanmıştır.
Birçok yönden NeuroMechFly, tüm bu çabaların doruk noktasını temsil etmektedir. Önceki
çalışmalardan elde edilen morfolojik ve kinematik verilerle sınırlandırılan model, böceğin
vücudunun farklı kısımlarını simüle eden bağımsız hesaplamalı parçalara sahiptir. Baş, bacaklar,
kanatlar, karın bölümleri, hortum, antenler gibi eklemli vücut parçalarına sahip biyomekanik bir
dış iskelet ve motor çıktılı sinir ağı kontrolörleri içermektedir. Model aslında bacakların torkları ve
zeminle temas reaksiyon kuvvetleri gibi başka türlü ölçülmeyen çeşitli hareket parametrelerini
tahmin edebilir. Yapılan çalışmada NeuroMechFly’ın sinir ağı ve sineğin hem hız hem de stabilite
için optimize edilmiş şekillerde koşmasına izin veren kas parametrelerini keşfetmek için tam
nöromekanik yetenekleri kullanılabilmiştir.
Ramdya “Bu vaka çalışmaları modele olan güvenimizi artırdı. Fakat biz en çok simülasyonun
hayvan davranışlarını taklit etmede başarısız olmasıyla ilgileniyoruz ve modeli iyileştirmenin
yollarını araştırıyoruz. Bu nedenle NeuroMechFly, karmaşık nöromekanik sistemler ve fiziksel
çevreleri arasındaki etkileşimlerden davranışların nasıl ortaya çıktığını anlamak için güçlü bir test
ortamı sunuyor.” dedi.29

29

https://www.myscience.ch/news/2022/neuromechfly_a_digital_twin_of_drosophila-2022-epfl
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Çin Metaverse Endüstrisi

Sanal bir dünya inşa etmek ve gelecekte gerçek dünyada milyarlarca dolar kazanmak için en
son teknolojileri kullanan metaverse teknolojisi sayesinde Şanghay’ın yazılım, bilgi hizmetleri
ve elektronik üretim endüstrilerinin güçleneceği öngörülmektedir. Şanghay Ekonomi ve Bilişim
Komisyonu, bu sayede pandemi sonrası dönemde yeniliğin ve dijital ekonominin güçleneceğini
belirtmiştir. Şanghay’ın metaverse endüstrisi gelirinin kültür, eğlence ve tıp gibi alanlarda
genişletilmiş uygulamalarla desteklenerek 2025’te 350 milyar yuan’a (53,8 milyar ABD Doları)
ulaşması beklenmektedir.30

Singapur’da Meta Sürükleyici Öğrenme Akademisinde Artırılmış
Gerçeklik

Singapur’da metaverse ile ilgilenen içerik oluşturucular, sosyal medya platformu Facebook’un
sahibi Meta’nın yeni bir girişimi kapsamında artık artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisini nasıl
kullanacaklarını öğrenebilecekler. Meta Sürükleyici Öğrenme Akademisi, AR ve sanal gerçeklik
gibi genişletilmiş gerçeklik teknolojileri hakkında eğitim programları sunmayı amaçlamaktadır.
30

https://www.shine.cn/biz/tech/2206166874/
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Upskill 2022 olarak bilinen girişim, 2021 yılı nisan ayından beri öğrencilere, iş arayanlara, çalışan
profesyonellere, eğitimcilere ve küçük işletme sahiplerine ilgili dijital becerileri kazandırmayı
hedeflemektedir. Girişim kapsamındaki dört program, genellikle katılımcılara dijital pazarlama
becerileri öğretmeye odaklanıyor ve bunlardan üçü tamamlandıktan sonra sertifika veriyor.
Meta’nın Singapur Genel Müdürü Damian Kim, Upskill 2022’nin bugüne kadar yaklaşık 3.600
kişiye ve 300’den fazla küçük ve orta ölçekli işletmeye fayda sağladığını belirtmiştir.
Çalışanların yeteneklerini doğru kullanma becerileri olmadığı takdirde, bazılarının iş gücü
anlamında aranan nitelikleri taşıyamadığı için zor durumda kalabileceğini ifade eden Singapur
Bilgi ve İletişim Bakanı, hükümetin, teknoloji yeteneğini sürdürmek, büyütmek ve ayrıca bu
profesyonellerin becerilerinin sektörle ilgili olmasını sağlamak için akademiden ve endüstriden
oluşan paydaşlarla yakın bir şekilde çalıştıklarını ifade etmiştir.31

Dövme Yaptırmadan Nasıl Gözükeceğini Gösteren Uygulama
Artırılmış gerçeklik uygulaması olan Inkhunter, hem popüler dövme modellerinin hem de
dilediğiniz dövme stilinin nasıl görüneceğini kolaylıkla anlamanızı sağlamaktadır. Ağırlıklı
olarak dövmecilerin işine yarayacakmış gibi dursa da vücudunda dövme görmek isteyen herkes
kullanabilir.
Google Play Store’da 5 milyondan fazla kez indirilen Inkhunter uygulaması, 56 binden fazla
değerlendirme sonucunda 5 üzerinden 4,6 yıldız alarak alanındaki en başarılı uygulama olmayı
başarmıştır.32

31
32

https://www.straitstimes.com/tech/tech-news/programme-on-ar-tech-use-among-new-training-schemes-offered-by-meta
https://www.webtekno.com/dovme-yaptirmadan-nasil-gorunecegini-gosteren-uygulama-v1789.html

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE GELİŞMELER,
YENİLİKLER VE ÖRNEK ÇALIŞMALAR

43

SİBER GÜVENLİK
Dünyanın En Büyük Siber Tatbikatı Başlıyor
Her yıl yapılan “Kilitli Kalkanlar” tatbikatı, bu sene 19-22 Nisan 2022 tarihinde Estonya’nın
başkenti Tallinn’deki NATO İşbirliğine Dayalı Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi tarafından
düzenlenmiştir. Tatbikata NATO müttefikleriyle NATO ortağı ülkelerden siber güvenlik ve bilişim
uzmanları katılmıştır. Bu yılki tatbikatta Ukraynalı uzmanlar da yer almıştır.
Tatbikatta sivil ve askeri bilişim sistemleriyle kritik altyapılara yönelik gerçek zamanlı gelişmiş
siber saldırılara karşı savunma yöntemleri test edilmiştir. Ayrıca olası saldırılarda sivil ve askeri
birimlerle kamu ve özel sektör iş birliklerinin nasıl uygulanacağı da denenmiştir. Tatbikat
senaryosuna göre, Berylia adlı hayali bir ülkenin askeri ve sivil bilişim sistemlerine düzenlenen
siber saldırılara karşı mevcut güvenlik ortamı göz önünde bulundurularak jeopolitik durumlar
içinde neler yapılacağı kararlaştırılmıştır. Devlet kurumları, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar ve
şirketlerin iş birliği yapacağı tatbikatta NATO’nun yanı sıra Siemens, TalTech, Clarified Security,
Arctic Security ve CR14 gibi şirket ve kurumlar yer almıştır.33

33

https://hanlire.com/the-worlds-largest-cyber-exercise-begins/
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ABD’de Üniversitelilerin Giriş Bilgilerinin Rus Hackerlara Satıldığı
açıklandı
ABD’deki üniversite ve kolejlerdeki VPN kimlik bilgilerinin, Rus siber suçlar platformunda satışa
sunulduğu ortaya çıktı. Siber suçlar her geçen gün artmaya devam ederken, hacker’ların yeni
hedefi bu kez okullar oldu. Son çıkan raporlara göre ABD’de bulunan kolej ve üniversitelerin
bazılarının VPN kimlik bilgilerinin çalındığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin iddia, FBI tarafından ortaya
atıldı ve rapor eşliğinde sunuldu. Daha da kötüsü bu verilerin, casusluk yapılmak üzere Rus siber
suç forumlarında satışa çıktığı bildirildi.
FBI tarafından sunulan raporda, bilgilerin satışa sunulduğu kaydedilirken, bunların sonradan
kötü sonuçlara neden olabileceği vurgulandı. Zira çalınan bilgiler, diğer kötü amaçlı hackerlar’a
satıldığında çeşitli amaçlara ulaşmak için kullanılabilir. Kimlik bilgilerini ele geçiren hacker’lar,
bu bilgileri birkaç internet sitesi ve bankacılık hizmetlerinde kullanarak mağdur kişilerden
faydalanabilir.34

34

https://arstechnica.com/information-technology/2022/05/us-college-vpn-credentials-for-sale-on-russian-crime-forums-fbi-says/
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5G VE ÖTESİ
Türkiye’de İlk Kez 5G Bağlantılı Otonom Mobil Robot Demosu
Gerçekleştirildi

Ericsson ve Turkcell, 5G teknolojisi ile gerçekleştirdikleri “Otonom Mobil Robot” (Autonomous
Mobile Robot–AMR) demo uygulamasıyla Türkiye’deki ilk endüstriyel kullanım örneğini başarıyla
ortaya koydu. Demo uygulaması; Ericsson’un Endüstri 4.0 iş ortakları, Ankara merkezli yerli
otonom mobil robot üreticisi Milvus Robotics ve küresel sensör çözümleri üreticisiyle yapılan iş
birliğiyle Turkcell Kartal Plaza’da kurulu 5G deneme sahasında gerçekleştirildi.
Demo kapsamında Milvus Robotics, kendi üretimleri olan SEIT1500 model AMR’a 5G SA bağlantı
teknolojisine sahip bir endüstriyel modem entegre etti. Endüstriyel uygulamalara yönelik sensör
ve sensör çözümlerinin küresel bir üreticisi olan Ericsson’un Endüstri 4.0 ortağı, rotadaki kör
noktaları tespit etmek ve yapay zekanın da kullanıldığı AMR’nin çalışmasını engelleyebilecek
veya yavaşlatabilecek nesneleri tespit etmek için bir güvenlik lazer alan tarayıcı sağladı.
Demo uygulaması 5G standalone teknolojisi kullanılarak, hem genel şebekede şebeke dilimleme
teknolojisi ile hem de özel şebekede gerçekleştirildi. Ericsson Private 5G hem LTE hem de 5G
SA teknolojisini aynı anda sağlayan tek sunuculu bir özel şebeke ürünüdür. Ağ dilimleme ise
genel şebeke yatırımlarından faydalanan iletişim servis sağlayıcılarına, bağımsız 5G bağlantı
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hizmetinden faydalanmak isteyen kurumsal müşterileri için farklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Demo, 5G ve özel şebekelerin Türkiye›deki endüstrilerin yoğun adette bağlı cihazlarla AMR’lerin
üretim ortamında serbestçe dolaşabilmesine imkan tanıyan, önemli miktarda veriyi yapay zekâ
desteğiyle işleme ve yönetme becerisini de öne çıkartmaktadır. Demo uygulamasında, durma
süresi ve gecikmenin endüstriyel bir sistem açısından en kritik bileşenler olduğu ve operasyonlar
genelinde güvenliğin sağlanmasında çok önemli bir rol oynadığı göz önüne alındığında 5G’nin
endüstriyel operasyonlar için güvenliği artıran düşük gecikme ve gerçek zamanlı veri aktarımı
yetenekleri de gösterildi.
Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, konuyla
ilgili olarak şunları söyledi: “Gerçekleştirdiğimiz bu demo uygulaması, gelişmekte olan dijital
teknolojilerin ve akıllı endüstriyel uygulamaların hayata geçirilmesini mümkün kılan özel mobil
şebeke çözümleri geliştirme yolculuğumuzda önemli bir aşama oldu. Özel mobil şebekelerin
çok yakında Türkiye’nin endüstriyel iletişim altyapısının kritik bir bileşeni olacağını düşünüyoruz.
Turkcell olarak Türkiye’nin dijitalleşmesindeki öncülüğümüz çerçevesinde en son teknolojileri
hayata geçirmek ve Türkiye’deki işletmelerin endüstriyel dönüşüm süreçlerini hızlandıran bağlantı
çözümleri geliştirmek için iş ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz.”
Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, ise şunları söyledi: “Uzun vadeli iş ortağımız olan,
birlikte araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüttüğümüz Turkcell’i Türkiye’deki işletmelerin
endüstriyel dönüşüm yolculuğuna yardımcı olarak geleceğe hazırlayacak; tüm bağlantı
teknolojilerine uyumlu bir şebeke oluşturmasında desteklemeye devam edeceğiz. Sensör ve
sensör çözümleri üreticisi küresel iş ortağımızın ürünlerini, AMR üreticisi Türk şirketi Milvus
Robotics’in çözümleriyle birleştirdiğimiz bu demo uygulamasıyla, Turkcell’in 5G şebekesini
kullanarak Endüstri 4.0 kullanım alanına yönelik en önemli örneklerden birini hayata geçirdik.
Güvenli AMR geçişi demo uygulamasının başarıyla gerçekleştirilmesi, endüstriyel alanda 5G’ye
hazır mobil şebekelerin önemini vurgulamakla kalmayıp, aynı zamanda ülke genelinde bir dizi
akıllı fabrika uygulamasının kapısını da açmaktadır.”35

35
https://www.ericsson.com/tr/press-releases/5/2022/turkcell-and-ericsson-performed-the-first-5g-connected-autonomous-mobile-robot-demo-in-turkey
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Çin’de Endüstride 5G Kullanımı
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Dünya Telekomünikasyon Gününde yaptığı açıklamada,
yaklaşık 1,6 milyon 5G baz istasyonuyla Çin›in şu anda dünya çapındaki en büyük 5G ağına
sahip olduğunu ifade etti. Bakan yardımcısı, Çin’in dünyanın en büyük mobil genişbant ve fiber
optik ağına sahip olduğunu ve ağ kalitesinin gelişmiş ülkelerin seviyelerine ulaştığını ve hatta
onları geçtiğini söyledi. Çin’de 5G’nin ulaşım, tıbbi bakım, eğitim, kültür ve turizm gibi çok
çeşitli sektörlere uygulandığını ve endüstriyel internetin ulusal ekonominin 45 kategorisinde
uygulandığını belirtti.
Endüstriyel internet, endüstriyel sistemlerin gelişmiş bilgi işlem, analitik, algılama ve yeni bağlantı
düzeylerinin gücüyle yakınsamasını ifade etmektedir. Bakanlıktan elde edilen verilere göre, ülke
dijital teknolojiler ve geleneksel sektörler arasındaki yakınlığı artırmaya çalışan endüstriyel
yükseltme hamlesini güçlendirirken, şu anda Çin’de 2.400’den fazla 5G+ endüstriyel internet
projesinin yapım aşamasında olduğu biliniyor. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı fırsatı
daha iyi değerlendirmek için geçen ay endüstriyel internet için 2022 çalışma planını açıkladı. Bu
yıl belirli bölgelerde tamamen 5G kapsamındaki 10 fabrika inşa etme ve yaklaşık 10 endüstriyel
internet kamu hizmeti platformu geliştirme çabalarını başlattıklarını duyurdu.36

36

https://www.chinadaily.com.cn/a/202205/18/WS6284486da310fd2b29e5d5a2.html
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Baltık Ülkelerinde 5G
Baltık telekomünikasyon ve medya grubu Bitė Group ve Ericsson, Litvanya ve Letonya’da 5G
teknolojisinin tanıtımı için bir çerçeve anlaşması imzaladı. Medya, eğlence, oyun ve bulut
alanlarında müşteri hizmetlerini genişletme planları ile en kalabalık şehir ve bölgelerde 5G ağ
kapsama alanı sağlandı. 2022’den 2028’e kadar olan süreyi kapsayan anlaşma ile Ericsson, ülke
çapındaki Radyo Erişim Ağının (RAN) tek sağlayıcısı olacak ve her iki ülkede de Bitė Group’a
modernizasyon ve genişleme için temel teknoloji sağlamaya devam edecek. Bu, Bitė Group’un
daha geniş bir hedef gruba ulaşmak için yeni teklifler geliştirirken mevcut müşterilerine üstün
5G ağ deneyimleri sunmasını sağlayacaktır. Bitė Group Litvanya CEO’su Pranas Kuisys “5G bize
daha da hızlı ve daha güvenilir ev interneti ve yeni nesil ev TV hizmetleri sağlayacak. Bugün mobil
genişbant internetin lideriyiz, ancak 5G herhangi bir sabit internet ve TV sağlayıcısına meydan
okumamıza izin verecektir. Ofis internetinden bulut ve veri merkezlerine kadar BT hizmetlerimizi
de genişleteceğiz. Ayrıca 5G ile IoT ve akıllı şehir çözümlerinin gelişimi de hızlanacak.” dedi.
Bitė Group’un sunacağı 5G hizmetleri tarım, sağlık, ulaşım, imalat ve limanlar gibi endüstri
alanlarında yeni fırsatlar getirecek ve yenilikleri tetikleyecektir. Yapılan araştırmalar, 5G’nin
benzersiz yeteneklerinin etkinleştirdiği yeni kullanım senaryolarının Avrupa’da 251 milyar Euro’luk
ekonomik büyüme sağlayabileceğini gösteriyor.37

37

https://www.ericsson.com/en/news/3/2022/bit-group-selects-ericsson-as-sole-network-supplier--bringing-5g-to-the-baltics

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE GELİŞMELER,
YENİLİKLER VE ÖRNEK ÇALIŞMALAR

49

Nokia, Fransa’da 5G InnovaLab Platformunu Piyasaya Sürdü
Nokia, Fransa Kalkınma Planının bir parçası olarak 5G InnovaLab platformunun lansmanını
duyurdu. Nokia liderliğindeki platform, 5G endüstriyel kullanımlarını test ve entegre etmeyi
hedeflemektedir. Ayrıca Airbus Secure Land Communications, Augmented Acoustics, Digital
Immersion, IMT, SNEF Lab, Nokia Bell Labs ve Paris-Saclay Hardware Accelerator gibi çeşitli
kuruluşları bir araya getirmektedir. İş ortaklarının çeşitliliği ile 5G InnovaLab platformu, yeni 5G
kullanım durumlarını daha iyi anlamayı ve öngörmeyi mümkün kılacaktır. Açık ve ölçeklenebilir
platform, yeni kullanım durumlarını ve yeni iş ortaklarını barındıracak şekilde tasarlanmıştır.
5G InnovaLab platformu, farklı frekanslardan (2.6 GHz TDD, 26 GHz ve 3.8 – 4.2 GHz bandı)
oluşan ve üç ana odak alanına sahip bir 5G özel şebekesine dayanacaktır.38

Avrupa Araçları İçin Sınır Ötesi Bağlantı

Bağlantılı ve tam otomatik araçlar, ulaşımda devrim meydana getirecek. Araçların birbirleriyle ve
çevreleriyle iletişim kurmasını sağlayan 5G özellikli araçtan her şeye (V2X) iletişim sayesinde,
daha güvenli yolların ve daha verimli trafiğin olduğu bir geleceğe umutla bakabiliyoruz. Bununla
birlikte, güvenlik ve verimlilikten ödün vermeyen kapsama alanı kara noktaları oluşturabilecek
sınır geçişlerinde hala yapılması gereken işler vardır.
5G-ROUTES projesi, Avrupa’nın birçok sınırında sorunsuz ağ aktarımlarını ilerletmek için üç
AB ülkesini (Estonya, Letonya ve Finlandiya) kapsayan önemli bir 5G sınır ötesi koridorda (Via
38
https://www.nokia.com/about-us/news/releases/2022/06/21/nokia-launches-in-france-the-5g-innov-lab-platform-to-test-and-integrate-future-5g-use-cases/
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Baltica) büyük ölçekli V2X saha testleri gerçekleştirecektir. Bu arada, proje kapsamında sınır ötesi
bağlantının zorluklarını taklit eden bir 5G mobil ağ kullanılarak, Letonya’daki bir yarış pistinde ilk
V2X kullanım senaryosu yeni tamamlanmıştır.
Projenin 5G test alanı olarak Riga’daki Bikernieki yarış pisti seçilmiştir. Letonya Elektronik ve
Bilgisayar Bilimleri Enstitüsü tarafından gösterilen kullanım örneği, araçların bir 5G ağı üzerinden
gönderilen ve alınan verileri kullanarak birlikte seyahat eden ve birbirine çok yakın bir grup
oluşturduğu araç konvoyuydu. Böylece arabalar ve kamyonlar arasındaki mesafeyi azaltarak ve
aynı anda hızlanmalarını veya fren yapmalarını mümkün kılarak yolların kapasitesinin artırılması
amaçlanmaktadır.
Fransa merkezli bir sürdürülebilir mobilite araştırma ve eğitim kuruluşu olan VEDECOM Enstitüsü
ve Estonya’daki Tallinn Teknoloji Üniversitesi ise birbirine bağlı iki kullanım örneği sergilemiştir:
savunmasız yol kullanıcısına (VRU) çarpışmadan kaçınma ve bağlantılı bakım. VRU çarpışmadan
kaçınma demosunda, bağlı bir elektrikli araç bir yayaya uyarılar göndererek onları olası bir
çarpışma konusunda uyarmaktadır. 5G-ROUTES ortakları, VRU’yu ve elektrikli aracı farklı mobil
operatörlere bağlayarak sınır ötesi bağlantıyı test edebildiler. Bağlantılı bakım, ise aracın kullanım
ömrü boyunca uzun vadeli bakım ve onarım hizmetleri sağlamak için tahmine dayalı analitiklerin
ve sensörlerden toplanan verilerin kullanılmasını içermektedir.39

Naver ve Qualcomm’dan 5G Dronları İçin Ortaklık
Koreli şirket Naver’in bulut bilişim
birimi Naver Cloud tarafından yapılan
açıklamada, ülkenin 5G kablosuz
ağında çalışan ilk insansız hava
araçlarını inşa etmek için ABD çip devi
Qualcomm ve yerel drone geliştiricisi
Argosdyne ile ortaklık kurulduğu
belirtildi. Ortaklık kapsamında Naver
Cloud, drone hizmetleri için 5G ağ altyapısını kurarken, Argosdyne Qualcomm’un Flight RB5 5G
platformunda çalıştırılabilen drone’lar geliştirecek. Flight RB5 5G, drone’lar için daha iyi güvenlik
ve veri kontrolü sağlayan dünyanın ilk yapay zeka ve 5G özellikli platformu niteliği taşımaktadır.
Naver Cloud’un yöneticisi Kim Tae-chang, 5G tabanlı bulut hizmeti, cihazlar arasındaki iletişimi ve
otonom dronların gerçek zamanlı veri analizini ve işlenmesini destekleyen nihai çözüm olduğunu
ifade etmektedir. Naver’in 5G drone’ları için yeni iş fırsatları oluşturması bekleniyor. Üç şirket,
2023 yılına kadar ticari çıkışını yapmak amacıyla, bu yılın ikinci yarısında bir prototip drone
ortaya çıkarmayı ve yeni teknolojinin testlerini gerçekleştirmeyi planlamaktadır.40
39
40

https://techxplore.com/news/2022-06-tackling-cross-border-europe-vehicles.html
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220620000663&np=1&mp=1
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OTONOM ARAÇLAR
İngiltere’nin İlk Sürücüsüz Otobüsünün Sürüş Denemeleri

İngiltere’nin ilk sürücüsüz otobüsü, İskoçya’da test sürüşlerine başladı. Otobüsler, güvenlik
sürücüsünün müdahale etmesine veya kontrolü ele almasına gerek kalmadan önceden seçilmiş
yollarda çalışmasını sağlayan sensörlerle donatılırken, köprü boyunca (22 km) 36 yolcuya kadar,
haftada 10.000 yolcu kapasiteli bir hizmetin sunulması planlanmakta.
Project CAVForth kapsamındaki otonom otobüs hizmetinin bir parçası olarak çoğunlukla
Transport Scotland tarafından kontrol edilen otoyollarda, seyahat eden tek katlı otonom
otobüslerin, canlı bir yol ortamında akan trafikle güvenli bir şekilde etkileşime girerek, kavşaklar
ve otobüs durakları üzerinden geçeceği belirtildi.
Sürücüsüz otobüslerde altı seviyeli sürüş otomasyonu bulunmakta ve sıfır ile iki arasındaki
seviyelerde sürücünün sürekli denetlemesi ve her zaman sürmesi gerektiği anlamına gelirken,
üç ila beş arasındaki seviyelerde ise aracın kendi kendine sürmesine izin verildiği ifade edildi.41

41

https://gadgets360.com/transportation/news/self-driving-bus-united-kingdom-trial-begins-scotland-2921412
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İsrail’de Otonom Ulaşım Pilot Programı

Otomobil üreticileri ve tedarikçileri için 600’den fazla girişim ve 20’den fazla geliştirme merkezi
ile akıllı ulaşım teknolojisinde lider olan İsrail, hükümetin akıllı mobiliteyi teşvik etme planının
bir parçası olarak 6,25 milyon dolarlık otonom ulaşım pilot programı başlatacak. Ulaştırma
Bakanlığı, Ulusal Toplu Taşıma Kurumu, İsrail Yenilik Kurumu ve Karayolları Müdürlüğü, özel
araçların ülkenin toplu taşıma sistemine entegre edilmesini incelemek için ulusal girişim
hareketinin başlatılacağını duyurdu. İsrail İnovasyon Otoritesi CEO’su Dror Bin, “Akıllı ulaşım
girişiminin İsrail Devleti’nin karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri olan trafik problemine
önemli ölçüde yardımcı olması bekleniyor. Otonom, sürücüsüz otobüs filolarına geçiş, toplu
taşıma sistemini düzene koymaya, güvenlik seviyesini artırmaya ve sürücü eksikliğini gidermeye
yardımcı olacak ve bunların hepsi birkaç yıl içinde gerçekleşecek” dedi. Girişim, sürücüsüz
otobüs teknolojileri tekliflerini içeren ilk aşama ile otonom olarak işletilen otobüs hatlarını yollara
yerleştirmeyi planlayan ikinci aşamadan oluşmaktadır. Bu kapsamda geçtiğimiz mart ayında
İsrail Parlamentosu, sürücüsüz araçların ticari operasyonu da dahil olmak üzere daha gelişmiş
pilotlara izin veren trafik yönetmeliğinde yapılan bir değişikliği onaylamıştır.42

42

https://www.i24news.tv/en/news/israel/technology-science/1649917115-israel-launches-6-25m-autonomous-transport-pilot-program
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Çin’de Sürücüsüz Taksiler Hizmete başladı
Çin’de faaliyete geçirilen bir uygulama ile sürücüsüz taksiler hizmete başlamıştır. Gündüz
saatlerinde kullanılması planlanan sürücüsüz taksi hizmeti, geliştirilen uygulama ile
çağırılabilmektedir. Faaliyete alınan ilk zamanlarda acil durumlara karşı müdahale edilebilmesi
amacı ile ön yolcu koltuğunda yedek bir sürücü bulundurulacağı açıklanmıştır. 23 millik bir
alanda hizmet vermesi planlanan sürücüsüz taksilerin sunmuş olduğu hizmet ücretsiz olarak
gerçekleşmekte ve bu yeniliğin otomobil pazarında ses getirmesi beklenmektedir.43

43

https://edition.cnn.com/2022/04/28/tech/baidu-ponyai-self-driving-robotaxi-intl-hnk/index.html
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UYDU SİSTEMLERİ
TÜBİTAK’ın İMECE’si Son Testlere Hazır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yerli ve
milli imkanlarla TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) tarafından geliştirilen
İMECE’yi ve TÜRKSAT 6A’yı incelediler ve gelinen aşamalara ilişkin bilgi aldılar.
İMECE ile birlikte Türkiye ilk kez metrealtı çözünürlüğe sahip Elektro-Optik bir uydu kamerasına
sahip olacak. Türkiye’nin yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacını yerli imkanlarla karşılayacak
olan İMECE, 15 Ocak 2023’teki fırlatmanın ardından 48 saat içerisinde görüntü verecek. Gözlem
uydusu İMECE; BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 uydularından edinilen tecrübe ile donatıldı. 680
kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede görev yapacak İMECE’nin tasarım, üretim,
montaj, entegrasyon ve testleri, yer istasyonu anteni ve yazılımları yerli imkânlarla geliştirildi.
TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen ekipmanlara TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)
Manyetometre ve Manyetik Tork Çubuğu ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) da
Sabit Güneş Paneli ile katkı verdi. Coğrafi kısıtlama olmaksızın Dünya’nın her yerinden yüksek
çözünürlüklü görüntü elde edecek olan İMECE, tespit ve teşhis, doğal afet, haritalama, tarımsal
uygulamalar gibi birçok alanda Türkiye’ye hizmet verecek. Sivil ve güvenlik amaçlı kullanılabilecek
uydunun tasarım görev ömrü 5 yıl olarak planlandı. İMECE’den elde edilecek tecrübe, Türkiye’nin
ileride geliştireceği uydulara altyapı oluşturacak. Türkiye bir yandan bu tür kritik teknolojilere
sahip olurken diğer taraftan da uzay alanında yetişmiş insan gücü ve bilgi birikimi elde edecek.
İMECE ile geliştirilen komponentler ise şu şekildedir: KKS Alıcı, Güneş Algılayıcı, Yıldızizler, Tepki
Tekeri, Tepki Tekeri Arayüz Ekipmanı, Elektro-Optik Kamera, X Bant Verici Yönlendirilebilir Anten,
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S Bant Antenler, Veri Sıkıştırma Kayıt Formatlama Ekipmanı, S Bant Alıcı Verici, Elektrikli İtki
Motoru ve Yakıt Besleme Ekipmanı ve X Bant Verici.44

SpaceX 53 Starlink Uydusunu Daha Uzaya Fırlattı

Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX’in 53 uydusunu daha uzaya yolladığı açıklandı. Starlink
internet uydu ağının parçası olacak 53 uydu, SpaceX üretimi Falcon-9 roketiyle ABD’nin
Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu’ndan fırlatıldı. Falcon-9 roketi, Atlantik
Okyanusu’ndaki “Just Read The Instructions” adlı insansız gemiye indi. Tesla ve SpaceX’in üst
yöneticisi Elon Musk, uyduların fırlatılmasından yaklaşık 1 saat sonra Twitter hesabından yaptığı
paylaşımda, 53 uydunun tamamının yörüngesine yerleştiğini duyurdu.45

Rusya’dan Starlink’e Rakip
Rus haber ajansı Interfax’ın bildirdiğine göre, Rus hükümeti, milyarder Elon Musk’ın Starlink ağına
rakip olacak, bir uydu takımyıldızı oluşturmak için federal bir program olan “Sphere” projesini
onayladı. Duyuru, Rusya’nın uzay ajansı Roscosmos’un gelişmiş yazılım departmanı direktörü
Sergei Prohorov tarafından yapıldı. Prohorov “Federal proje ‘Sphere’ Rusya Federasyonu hükümeti
tarafından onaylandı. Bu yıl Sphere projesinin bir parçası olarak etkinlikler düzenlemeye devam
edeceğiz. Proje için Dijital Kalkınma Bakanlığı, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı
ile anlaşmaya varıldığından, önümüzdeki 10 yıl için belirlenen fon da sağlandı” dedi. Prohorov
ayrıca Roscosmos’un mevcut Rus operatörlerle ortaklaşa küreyi yönetmek için ulusal bir operatör
oluşturacağını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sphere projesini ilk olarak Temmuz 2018’de duyurdu ve
Rusya ile diğer arzu edilen ülkelerde internet ve telekomünikasyon hizmeti sağlamak için 600
uydudan oluşan küresel bir ağ oluşturacağını söyledi.46
https://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/tubitakin-imecesi-son-testlere-hazir
https://www.spaceflightinsider.com/organizations/space-exploration-technologies/spacex-launches-53-starlink-satellites-into-orbit/
46
https://www.hotnews.ro/stiri-international-25484362-rusia-anunta-crea-sfera-propria-constelatie-sateliti-care-rivalizeze-starlink-lui-elon-musk.htm
44
45
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Güney Kore Navigasyon Uydusu

Güney Kore, küresel konumlandırma sistemi sinyallerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmak
ve uçuş güvenliğini daha iyi sağlamak için geliştirilen uydusunu başarıyla fırlatmıştır. Ülkenin
ilk hassas GPS konum artırma sistemi, Fransa Guyana Uzay Merkezi’nden kalkan bir roketle
yörüngeye fırlatılmış ve uydunun roketten başarıyla ayrıldığı duyurulmuştur. Bakanlığa göre
hükümet, önümüzdeki yıl uydunun tam olarak kullanımına başlayacak olup gelecek aralık ayında
pilot hizmetleri başlatacaktır.
Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü 2014’ten beri ülkenin ilk hassas GPS konum artırma
sistemini geliştirmektedir. Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Hindistan,
Japonya, Rusya ve Çin’den sonra, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’ne (ICAO) resmi olarak
kayıtlı jeosenkron uydu sistemine sahip yedinci ülke olarak bilinmektedir. 47

47

https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2022/06/133331505.html
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Kore’nin Yerel Olarak Geliştirilen Roketi

Kore Bilim Bakanlığına göre, yerel olarak geliştirilen ilk roket ikinci kalkış girişiminde uzaya
fırlatılmıştır. Kore dünyanın uzay güç merkezlerinden biri olma yolunda bir dönüm noktasına
ulaşmıştır. Kore Uzay Fırlatma Aracı II (KSLV-II) olarak da bilinen Nuri, 1.3 tonluk bir kukla uyduyu
ve 162.5 kilogramlık bir performans doğrulama uydusunu Dünya’nın 700 kilometre yukarısındaki
alçak bir yörüngeye başarıyla yerleştirmiştir.
Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü (KARI), Nuri’nin kalkıştan yaklaşık 40 dakika sonra
Antarktika’daki King Sejong araştırma istasyonu ile başarılı bir şekilde iletişim kurduğunu duyurdu.
Söz konusu başarılı fırlatma ile Kore dünyada Rusya, ABD, Fransa, Çin, Japonya ve Hindistan’ın
ardından yörüngeye 1 tondan fazla uydu yerleştirmek için kendi geliştirdiği teknolojiyi kullanarak
uzay roketi fırlatan yedinci ülke oldu.48

48

https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2022/06/133_331414.html
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Arjantin’de Uydu Üretme Anlaşması

Arjantin Uzay Ajansı’nın (CONAE) Fırlatma Aracı geliştirmelerinin ana yüklenicisi VENG, uydu
üretimi için Arjantin merkezli ReOrbit ile bir anlaşma imzaladı. 10 Haziran Cuma günü, Córdoba
Eyaleti, Falda del Cañete Kasabasında bulunan Arjantin Uzay Merkezinde, anlaşmayı imzalamak
ve resmileştirmek ve VENG tarafından işletilen Üretim, Montaj, Entegrasyon ve Test tesislerini
ziyaret etmek için her iki şirket arasında bir toplantı düzenlendi. Her iki tarafça imzalanan anlaşma
ile; VENG, hem Latin Amerika’daki hem de dünyanın geri kalanındaki Fin Şirketinin müşterileri
için işletme yetenekleri ve uzman mühendisleri aracılığıyla ReOrbit mühendislik hizmetleri
sunarken ReOrbit’in Latin Amerika müşterileri için geliştirdiği Gluon platformunun üretim ve
testini de gerçekleştirecektir.
ReOrbit, Arjantin ve bölgede uzay teknolojisini daha da ilerletmek için VENG ile bu anlaşmayı
yaptı. Anlaşma ile ReOrbit, endüstrinin ihtiyaç duyduğu yeni nesil uydular için VENG’in
yetenekleri, test ve entegrasyon olanakları ile birlikte uydu platformu “Gluon”u sunabilecektir.
ReOrbit’in kurucusu ve CEO’su Sethu Saveda Suvanam, bir platform sağlayıcısı olarak, yüksek
performanslı uydu platformları sağlamak, maliyetleri ve müşterilere teslimat süresini en aza
indirmek için VENG ile birlikte çalışmaktan gurur duyduklarını söyledi. VENG Başkanı Marcos
Actis ise, hem ülkede hem de bölgede uzay ve uydu endüstrisinin geliştirilmesinde birlikte
çalışmak üzere ReOrbit tarafından stratejik ortak olarak seçilmekten onur duyduklarını bildirdi.49

49

https://news.satnews.com/2022/06/12/reorbit-and-vengs-agreement-to-manufacture-satellites/
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YAZILIM
Gmail Artık Çalışma Saatleri Dışında Sizi Rahatsız Etmeyecek
Günümüzde Google’ın e-posta servisi olan Gmail oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak
Gmail’in sevilmeyen özelliklerinden birisi olan zamansız e-posta bildirimleri, birçok kişiyi rahatsız
etmektedir. Google, yeni getirdiği güncelleme ile artık önemsiz görülen bildirimler belirli bir süre
boyunca alınmamasına olanak sağlayacak.
Google’ın iOS’taki Gmail uygulamasına getirdiği güncellemeyle birlikte iOS’taki odak modu ile
uyumlu olacak. Bu odak modu sayesinde artık istenmeyen Gmail bildirimleri iOS cihazlarınıza
alınmayacak.
Aslında bu özellik yıllardır Android’te ve iOS’ta vardı, dilediğiniz zaman Gmail’in bildirimlerini
kapatabiliyordunuz. Ancak Google’ın iOS’a getirdiği yenilik sayesinde artık Gmail bildirimleri
çalışma saatlerine göre ayarlanıp o saatler dışında bildirim alınmayabilecek.
Gmail artık tam olarak istenilen bildirimlerin alınması için Apple tarafından otomatik olarak
oluşturulan veya kullanıcı tarafından özelleştirilmiş odak modu profilleriyle çalışabilecek. Böylece
iş saatleri dışında gelip insanları huzursuz eden bildirimlerle son verilecek, ancak kritik postalar
yapılan seçimler doğrultusunda alınmaya devam edecektir.50

50

https://www.techradar.com/news/gmail-will-no-longer-harass-you-with-notifications-outside-working-hours
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Rusya’dan Google Play’e Alternatif: Nashstore

NashStore platformu batı yaptırımlarına ve teknoloji şirketlerinin Rusya pazarından çekilmesine
bir yanıt olarak başladı. NashStore’da şu anda Apple Store’daki iki milyon ve Google Play’deki üç
milyonun üzerinde uygulamaya kıyasla şimdilik 1.000 uygulama sunulmaktadır.
Yalnızca Android cihazlarda kullanılabilen platform, kullanıcıların Rusya’dan yaptırım uygulanan
veya çekilmiş işletmelerin uygulamalarını indirilebilmesine de imkan tanıyor. Devlet tarafından
işletilen bankacılık devi Sberbank’ın uygulaması ve çevrimiçi film akışı hizmeti Wink de indirilebilir
uygulamalara dahil.
NashStore ayrıca kullanıcıların YouTube’a Rus alternatifi olarak tasarlanmış RuTube’u
indirmelerine de izin veriyor. RuTube’un Mayıs ayında uğradığı saldırı sonucu video barındırma
hizmetinin web sitesi kapatıldı ve hatta kaynak kodlarının zarar gördüğü düşünülüyor. Rus
kullanıcılar, NashStore’da RuTube uygulamasını indirerek, bilgisayar korsanları tarafından siteye
verilen uzun vadeli hasar için bir geçici çözüm bulabilirler.
700 Rus şirketinin inşa etmek için iş birliği yaptığı platformun, Rusya’nın Zafer Bayramı olan 9
Mayıs’ta piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak proje programın gerisinde kaldı. NashStore’u
kullanmak isteyen kullanıcıların öncelikle web sitesi üzerinden yazılımı kurmaları ardından bir
kullanıcı hesabı oluşturmaları gerekmektedir.51

51

https://www.intellinews.com/russia-launches-homespun-google-play-alternative-244483/
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Rus Yazar ve Sinir Ağı Ekibi Hikâye Yazmak için Bir Araya Geldi
Rus yazar ve sanatçı Pavel Pepperstein ile oluşturulmuş sinir ağı ruGPT-3, Uyandırmaya Çalışmak
(Trying to Wake Up) adlı bir hikâye kitabı yazdı. Kitap, bağımsız yayıncı Individuum tarafından
Moskova’da yayınlandı.
Uyandırmaya Çalışmak, “bir yazar ve bir sinir ağının işbirliğinden kaynaklanan dünyanın ilk kısa
öykü koleksiyonu” olarak lanse ediliyor. Kitaptaki 24 hikayenin yarısı Pepperstein, diğer yarısı ise
ruGPT-3 tarafından yazılmıştır.
Sinir ağı, Pepperstein’ın hikayeleri, röportajlarından parçalar ve klasik edebiyat üzerine eğitilmiştir.
Bunun dışında, Pepperstein’ın dijital meslektaşının çalışmasına insan müdahalesi yalnızca
düzyazısına redaksiyon yapmakla sınırlıdır.
Pepperstein, Neuro Pepperstein’ın hikayelerini beğendiğini ancak hikayelerinde “hiçbir benzerlik
olduğunu hissetmediğini” söyledi.
ruGPT-3, kitabın yayınlandığını duyuran devlet kontrolündeki finans ve dijital devi Sber’in bir
şubesi olan SberDevices tarafından geliştirilmiştir.
Uyanmaya Çalışmak’ın basılı kopyaları yayıncının çevrimiçi mağazasından sipariş edilebilmektedir.
Ayrıca yakında Rus kitapçılarının raflarında yerini alacağı da belirtilmektedir. Elektronik versiyonu
ise Bookmate’de mevcuttur.52

Android Cihazınızla Uyumlu Olmayan Uygulamalar Artık Google
Play’de Görünecek

Android telefonlar, Google Play’de kolay kolay uyumsuzluk veya desteklenmeme sorunlarıyla
karşılaşmıyorlar. Ancak yine de bazen aradığımız bir uygulamayı bulamadığımız veya
yükleyemediğimiz oluyor. Bu durumun nedeni Android sürümünün çok eski olması olabilir ancak
bu her zaman geçerli olmayabiliyor. Bunun sebebi uygulamanın cihazla uyumlu olmamasından
kaynaklanıyor. Google’ın yeni getireceği güncellemeyle bu durum değişecek.
52

https://www.ewdn.com/2022/05/26/russian-writer-and-neural-network-team-up-to-compose-24-short-stories/
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Google, Google Play Store için getireceği yeni bir güncelleme ile uygulamaları ne olursa
olsun mağazada görebilmenizi ve cihazınızla uyumlu olup olmadığını öğrenebilmenizi sağlayacak
bir güncelleme getiriyor. Tek yapmanız gereken uygulamaya girdikten sonra “Bu uygulama
hakkında” veya “Yenilikler” kısmına dokunup en aşağı inmek.
Anılan özellik, aslında hali hazırda Google Play Store versiyonu 30.6.16-21 ve sonrasına sahip
cihazlarda zaten kullanılabilir durumdadır. Ancak önümüzdeki günlerden itibaren tüm cihazlarda
kullanılabilmesi beklenmektedir.53

Google, Uyurken Horlayıp Horlamadığınızı Tespit Edecek

Google, sağlık araştırmaları platformu olan Google Health Studies, bu hafta yayınladığı yeni
güncellemeyle birlikte gelecekte hayatımıza girebilecek bir özelliğe dair önemli bir ipucuna
yer verdi. Google, yeni başlattığı testle birlikte kişilerin gece horlayıp horlamadıklarını tespit
edebilecek bir özellik üzerinde çalıştığını gösterdi. Söz konusu özelliğin tüm kullanıcılar için ne
zaman yayınlanacağıysa henüz bilinmiyor.
Yeni güncellenen uygulamada normal kullanıcılara henüz açık olmayan bir özelliğe rastlandı.
Sadece Google çalışanlarının kullanabildiği ve test aşamasında olan bu özellik, kişilerin
uyurken seslerinin analiz edilmesini sağlıyor. Özellik, kişinin horlama ve öksürme gibi seslerini de
birbirinden ayırt ederek kullanıcıya bilgi sunabiliyor. Google tarafından sunulan bilgiye göre
uygulamaya eklenen ‘öksürme ve horlama algoritmaları’, doğrudan Android cihazlarda çalışarak
kişinin uyku performansı hakkında bilgi edinilmesini sağlayacak.
Söz konusu özellik şu anda sadece Pixel cihazlarda çalışırken, ne zaman yayınlanacağı ya da Google
Fit veya şirketin akıllı saatlerine getirilip getirilmeyeceği henüz bilinmiyor. Google, test hakkında
sunduğu bilginin devamında şirket bünyesindeki Sağlık Algılama ekibinin, kullanıcılara uykuları
hakkında kapsamlı bilgiler sağlamak için gelişmiş algılama ve algoritmalar üzerinde çalıştığını
53
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ifade etti. Bu çalışmalar kapsamında söz konusu ses analizinin de algoritmaları doğrulamak,
ayarlamak ve geliştirmek için gerekli verileri sunduğu belirtildi. Şirket, özelliğin kullanıcının
gizliliğini de koruduğu konusunda bilgilendirme yaptı.54

Apple Çeviri’ye Nihayet ‘Türkçe’ Geliyor

Kendi çeviri hizmetini 2020 yılının haziran ayında tanıtan ve kullanıma sunan Apple, bugüne kadar
sadece sınırlı sayıda dil desteğine sahipti. Uygulamanın destek vermediği dillerden birisi de ne
yazık ki Türkçe idi. Şirket, geçtiğimiz günlerde düzenlenen WWDC 2022 etkinliğinde ise nihayet
beklenen haberi paylaştı.
Apple, etkinlikte Apple Çeviri uygulamasına Tayca, Vietnamca, Polonyaca, Endonezya’ca,
Flemenkçe ve Türkçe dil desteğinin geleceğini duyurdu. Apple Çeviri, haziran ayı itibarıyla Türkçe
ile birlikte yukarıdaki dillerin desteğini bünyesine ekledi. iOS 16, iPadOS 16 ve macOS Ventura
işletim sistemleriyle birlikte kullanıma sunulacak olan diller, beta kullanıcıları için kullanıma
açıldı. Apple Çeviri’nin en büyük rakibi Google Çeviri’ye göre ne oranda doğruluk göstereceğini
ise zaman gösterecek.
Türkçe dil desteğine yer veren iOS 16 işletim sisteminin yayınlanacağı tarih henüz açıklanmadı.
Fakat işletim sisteminin her zaman olduğu gibi bu yılın sonlarına doğru yayınlanması bekleniyor.
İşletim sisteminin herkese açık beta sürümünün ise Temmuz 2022’de yayınlanacağı belirtiliyor.55

54
55
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AKILLI CİHAZLAR
Akıllı Yemek Çubukları

Japonya’da araştırmacılar tarafından tuz tadını arttıran yemek çubukları geliştirilmiştir. Geliştirilen
yemek çubuklarının özellikle sodyum diyeti uygulamak zorunda kalan kişilere yardımcı olacağı
düşünülmektedir. Yapılan testlerde, geliştirilen sistem sayesinde yiyeceklerde hissedilen tuzlu
tat 1,5 kata kadar artırılmıştır. Sistem, bileğe takılan bir bileklik ve geliştirilen yemek çubukları
aracılığıyla çalışmaktadır. Bileğe takılan cihaz ile sodyum iyonları yemek çubukları aracılığıyla
tuzluluk hissi oluşturmak için ağza iletilmekte ve bu esnada zayıf bir elektrik akımı
kullanılmaktadır. Geliştirilen sistem sayesinde daha az tuz tüketimi teşvik edilerek sağlık
açısından fayda sağlanacağı belirtilmektedir.56
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Dyson’ın Hava Temizleyicili Yeni Kulaklıkları

Gürültü önleyici bluetooth kulaklıkları kişisel bir hava temizleyici ile birleştiren yeni giyilebilir
bir cihaz olan Dyson Zone, 30 Martta tanıtıldı. Dyson Zone, bir çift “havayı temizleyen kulaklık”
olarak pazarlanmakta ve kentsel hava kirliliğine ve havadaki bakteri veya alerjenlere bir çözüm
olarak tasavvur edilmektedir.
Başlıca ayırt edici özelliği, şirketin vizör olarak adlandırdığı ve kulaklıkların kaplarına manyetik
olarak oturan maske benzeri bir eklentidir. Piyasadaki diğer giyilebilir hava temizleyicilerin aksine,
vizör kullanıcının yüzüyle doğrudan temas etmemektedir.
Hava, hepa benzeri çift katmanlı filtreler aracılığıyla kulaklık kaplarından emilir ve vizörden dışarı
çıkar ve kullanıcının burnu ve ağzı çevresinde kişisel bir temiz hava kabarcığı oluşturur.
Fiyatı henüz açıklanmayan Dyson Zone’un alışılmadık tasarımı, Batman’ın kötü adamı Bane ve
Mortal Kombat serisinden Scorpion ve Sub-Zero gibi Ninjaların giydiği maskelere benzetilerek
geniş bir kitlenin alay konusu oldu. Ancak üst gelir grubunun ilgisini çekebileceği düşünülerek
ürüne talep olabileceği de değerlendirilmektedir.57
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LG Electronics, Robot Serisine Çim Biçme Makinesi Ekliyor

LG Electronics, özel konutlar ve site tipi evler gibi konut türlerinin çeşitlenmesi nedeniyle artan
bu tür ürünler için ülke pazarındaki varlığını artırmak amacıyla Kore’deki tüketicileri hedefleyen
bir çim biçme robotu piyasaya sürdü. LG hali hazırda çim biçme makinelerini denizaşırı pazar
için ABD merkezli çim biçme makinesi şirketi B&S›ye tedarik etmektedir. Ancak şirket, iki aylık bir
çalışma yürüttükten sonra Korelilerin yaygın olarak yetiştirdiği çim türü için tamamen optimize
edilmiş yeni bir otonom çim biçme makinesi geliştirmiştir.
Bir şirket yetkilisi iki ay boyunca 50 müşteriyle test operasyonları gerçekleştirdiklerini, ayrıca
Daejeon Ulusal Mezarlığı ve okçuluk kulüplerinde, ürün performansına ilişkin kullanıcı görüşlerini
yansıtmak amacıyla saha testleri yaptıklarını ifade etti. Şirket Koreli müşterilerle gerçekleştirdiği
test işlemlerine dayanarak çim biçme makinesinin 2 santimetre uzunluğundaki çimleri kesecek
şekilde optimize edildiğini, 3.000 metrekareye kadar bir çim alanı biçebileceğini ve 25 derecelik
bir eğimde çalışabileceğini de belirtti.
Ürün, kullanıcıların rahatlığı için bahçedeki ağaç, taş gibi engelleri algılayabiliyor ve zarar
görmemesi için yavaşlıyor. Yağmur yağdığında zemine veya çime zarar vermemek için makine
otomatik olarak şarj istasyonuna dönüşmekte.58
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Konumunuzdan Kişiye Özel Hava Durumu Hesaplanması

Avrupa Uzay Ajansı tarafından finanse edilen bu yeni uygulama, telefonunuzun GPS verileri
aracılığıyla uydu ağlarından gelen sinyalleri alır. Ardından telefonunuza gelen bu sinyaller, uydu
aracı tarafından not edilir ve nerede olduğunuza bağlı olarak sinyallerin telefonunuza ulaştığı
süre hesaplanır. Bu süre hesaplandıktan sonra da, havadaki su buharı miktarının uydu sinyalini
nasıl etkilediği gözlemlenerek olası hava tahminleri daha doğru bir şekilde elde edilebilir.
Araştırmacılar ‘Camaliot’ adı verdikleri bu sistemle herkesin kendi akıllı telefonundan bulundukları
konum ve zamana göre mevcut ve olası hava durumlarını saptayabilmektedir. Aynı zamanda
bu uydu sinyalleri sadece atmosferdeki değil, Dünya’nın uzaya yakın kısmı olan iyonosferdeki
değişimleri de tespit edilebilmektedir. Camaliot yardımıyla dünyanın dört bir yanından birkaç
farklı uydu takımyıldızından bilgi toplanabilmesi amaçlanmıştır. Daha çok uydu kullanılması da
telefonlarımıza gelen hava durumu bilgilerinin daha doğru olması anlamına gelmektedir.
Camaliot, şimdilik sadece Android 7.0 ve üzeri sürümlerde çalışmaktadır. Eski model bir akıllı
telefona sahipseniz, uygulamayı kullanabiliyor olsanız dahi bu uygulama çift frekanslı alıcılara
sahip telefonlarda en doğru verilere ulaşılabilmektedir.59
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Apple Ürünleri için Tamir Kitleri Piyasaya Sürülüyor

Amerikalı teknoloji şirketi Apple, tüketicilere ürünleri üzerinde daha fazla kontrol sağlamaları için
Self Servis Onarım çevrim içi mağazasını açmıştır. Bu kapsamda Apple, iPhone 12, iPhone 13
ve üçüncü nesil iPhone SE’yi onarmak için tüketicilerin kullanabilecekleri 200’den fazla parça ve
araç mağazada satışa sunulacak. Tüketiciler yeni araçlarla ekran, pil ve kamera gibi özellikleri
düzeltebilecek. Ayrıca Apple, 2022 yılı içerisinde Mac bilgisayarları onarmak için gerekli olan
kılavuz, yedek parça ve araçları da satışa sunacağını açıkladı. Söz konusu araçlar ABD’de satışa
sunulmaya başlamış olup 2022 yılı içerisinde Avrupa’dan başlayarak tüm dünyaya yayılacak.
Tüketiciler, tamir araçlarını satın almak yerine haftalık olarak 49 ABD doları karşılığında
kiralayabilecek. Öte yandan, tamir tecrübesi olmayan pek çok Apple kullanıcısı, ürünlerin tamiri
için en güvenli yolun servise götürmek olduğunu ifade ediyor.60
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SOSYAL AĞLAR
Amerikalı Girişimci Elon Musk Twitter’ı Satın Alıyor
Amerikalı Girişimci Elon Musk, 25 Nisan 2022 günü en büyük sosyal medya platformlarından
biri olan Twitter’ı 44 milyar ABD doları karşılığında satın almak için bir anlaşma yaptı. Anlaşmayı
duyuran Musk, ifade özgürlüğünün demokrasinin temel taşı olduğunu ve Twitter’ın insanlığın
geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı bir mecra olduğunu dile getirdi. Twitter’ın
Yönetim Kurulu tarafından oybirliği ile onaylanan anlaşmanın yıl içerisinde hayata geçeceğini
açıkladı.
Elon Musk, Twitter’ı daha özgür konuşmayı teşvik eden ve kullanıcılara daha fazla kontrol sağlayan
bir yapıya dönüştürme hususundaki görüşlerini defalarca bildirmişti. Twitter en çok kullanıcıya
sahip sosyal medya platformu olmasa da dünya üzerinde siyasi bir etkisi söz konusudur.61
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Instagram’a NFT Güncellemesi Gelecek
Instagram,
kullanıcıların
hikayelerde,
yayınlarda ve mesajlarda görünen profil
resimlerinde
NFT’leri
görüntülemesine
izin veren bir uygulamaya başlayacağını
açıkladı. Bu sayede, NFT sahibi Instagram
kullanıcıları sahip oldukları NFT’lerini
profilinde onu takip eden diğer kullanıcılarla
paylaşıp gelir elde edebilecekler. Instagram
CEO’su Adam Mosseri, yaptığı açıklamada,
“NFT uygulaması şuanda sınırlı sayıda insana hitap ediyor ama zamanla geliştirmemiz gerekecek,
çok daha fazla işlevsellik kazandırarak daha çok kullanıcıya hitap etmesini sağlayacağız.” dedi.62

Instagram’a 18 Yaş Altı İçin Kefil Şartı
2019 yılında kullanıcılarına Instagram’a kayıt olurken
yaş bilgisi girme zorunluluğu getiren Meta, şimdi bunu
bir adım daha öteye taşıyacak bir duyuru yaptı. Şirket,
Instagram’da kullanıcıların yaş doğrulaması yapmalarını
sağlayacak yolları test ettiğini açıkladı. Küçük yaşta
sosyal medya kullanımının büyük tartışmalara yol
açtığı dönemde gelen yeni kararla birlikte Instagram,
kullanıcılardan yaş doğrulaması isteyecek. Şirket, bunu
yapmak için video selfie çekme ve ‘sosyal kanıt’ yollarını
denediğini duyurdu. Selfie çekme yöntemiyle birlikte
kullanıcılar, yaşlarını kanıtlamak için uygulama içinde video selfie çekecekler. Çekilen video,
sonrasında dijital kimlik girişimi Yoti ile paylaşılacak. Yoti’nin teknolojisi, kullanıcının yüzünü
analiz ederek tahmini bir yaş sunacak. Sonrasında video hem Meta’dan hem de Yoti’den silinecek.
Öte yandan, sosyal kanıt yönteminde ise kullanıcıların yaşlarını kanıtlamak için ortak takipçilere
ihtiyaç duyulacak. 18 yaşından büyük herhangi bir kişi, bir kullanıcı için kefil olabilecek. Yaşınızı
kanıtlamak isteyen bir kişi size bunun için istek gönderecek. Bu isteğin üç gün içinde cevaplanması
gerekecek. Instagram, bu yöntemlerin yanı sıra doğrudan kimlik, ehliyet vs. gibi belgelerle de yaş
doğrulamayı kabul etmeye devam edecek. Fotoğrafla çekilen kimlik bilgileri 30 gün boyunca
Instagram sunucularında depolanacak ve bu sürenin ardından silinecek. Yeni özelliği şu an
için yalnızca ABD’de test etmeye başlayan Instagram, platforma 13 yaşından küçüklerin üye
olmamasını zorunlu kılıyor.63
62
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Çin’den Tüm Dünyaya Örnek Olacak Yasa

Son zamanlarda sosyal medyada pek çok yeni düzenlemeye imza atan Çin, bu düzenlemelerin
bazılarıyla tartışmalara neden olmuştu. Daha önce 16 yaş altındakilerin canlı yayın yapmalarını
engellemesinin ardından geçtiğimiz haftalarda 18 yaşından küçüklerin canlı yayınlara bağış
yapmasının önüne geçen Çin, şimdi de yeni bir kararla gündeme geldi.
Çin hükûmeti, son olarak influencer’lar ve yayıncılar için yayınladığı yeni kurallar listesinde
öne çıkan bir kurala yer verdi. Hükûmet, influencer’ların sosyal mecralarda hukuk, tıp ve finans
konularında konuşmalarını yasakladı. Yeni kural, her zamanki gibi insanları ikiye böldü. Çin
devletine bağlı medya kuruluşu Xinhua’ya göre yeni kurallar, internet yayını yapanlar, siyasi
yönelimde ve kamu iletişiminde doğru tonu korumak ve temel sosyalist değerleri aktif olarak
içermek zorunda olacak. Yukarıda yasaklanan konular hakkında konuşmak isteyenlerinse
profesyonelliğini belgelerle kanıtlaması gerekecek.
Yeni kurallar ayrıca yukarıda yer alan konularda konuşmayı yasaklamanın yanı sıra deepfake
(mevcut bir görüntü ya da videoda yapay sinir ağlarının kullanılarak neredeyse fark edilmeyecek
şekilde bir kişinin yüzünü başka bir görüntüye monte etme işlemi) kullanımını ve ‘abartılı yaşam
tarzının’ gösterildiği içerikleri de yasakladı. Üstelik yeni kuralların yalnızca içerik üreticileri için değil,
haber yayınlayan herhangi bir yapay zekâ sürümü için de geçerli olduğu net bir şekilde belirtildi.
Yani Çin’in internet polisleri, bireyler dışında yapay zekâlara da yaptırım uygulayabilecek.64
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Facebook Ayrımcı Konut Reklamlarını Engellemek İçin Yeni Algoritma
Yapıyor

ABD’li sosyal medya platformu Facebook 21 Haziran Salı günü ayrımcı konut reklamlarını önlemek
için algoritmalarını değiştirmeyi kabul etti. Manhattan Mahkemesi daha önce ayrımcı konut
reklamları ile ilgili Facebook’a dava açmıştı. ABD Hükümeti yetkilileri, Facebook ve Facebook’un
bağlı olduğu Meta Platform şirketi ile ayrımcı reklamların önlenmesi hususunda anlaştıklarını
açıklamıştı. Açıklamaya göre söz konusu dava, Adalet Bakanlığı’nın Adil Konut Yasası kapsamında
algoritmik ayrımcılığa karşı açtığı ilk davaydı. Facebook artık reklam hedefleme ve dağıtım
sistemi için Adalet Bakanlığı’nın onayına ve mahkeme denetimine tabi olacak.
Facebook sözcüsü Ashley Settle, yeni bir makine öğrenimi yöntemi geliştirdiklerini ve bunun
konut reklamlarının farklı demografik gruplarda ABD’de ikamet eden insanlara sunulma şeklini
değiştireceğini ifade etti. Facebook ayrıca, konut reklamları için dağıtım sisteminde kişiselleştirme
algoritmalarının kullanılmasından kaynaklanan ırksal ve diğer eşitsizlikleri gidermek için 2022
yılı içerisinde yeni bir sistem geliştireceklerini açıkladı. Adalet Bakanlığı, yeni sistemin yetersiz
kalması durumunda uzlaşma anlaşmasının feshedilebileceğini söyledi.65
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Amazon’un Dijital Asistanı Alexa’nın Yeni Özellikleri

Amazon şirketinin dijital asistanı Alexa’ya yeni bir özellik ekleniyor. Bu özellik ile birlikte Alexa
vefat etmiş bir akraba ya da bir yakınınızı taklit edebilecek. Makine öğrenimi ve otomasyon
konferansı MARS’ta açıklanan özellik ile vefat eden bir akrabanın sesinin taklit edilebileceği
açıklanmıştır. Gösterime sunulan bir video ile bir çocuğun vefat eden büyük annesinin sesi ile
masal dinlemesi gösterilmekte. Amazon yetkilileri bu özelliğin vefat eden kişilerin yakınları için
bir tür hatıra özelliği taşıyacağını belirtti. Ancak söz konusu özelliğin dijital asistanda ne zaman
kullanılmaya başlanacağı henüz açıklanmadı.66
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BLOK ZİNCİRİ
ABD’den Rusya’ya Kripto Para Yaptırımı
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, ABD, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları
duyurdu. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya merkezli kripto para
madenciliği şirketi BitRiver, Rus ticari bankası Transkapitalbank ve Rus oligark Konstantin
Malofeyev tarafından yönetilen ve 40’tan fazla kişi ve kuruluştan oluşan küresel bir ağın
yaptırım listesine alındığı duyuruldu. Bakanlık, Transkapitalbank’ın Rus hükümetine uluslararası
yaptırımlardan kaçınmak için seçenekler önerdiğini ve bu nedenle yaptırım listesine alındığını
aktardı.
Rusya’nın kripto para madenciliği endüstrisinde faaliyet gösteren ve dünyanın üçüncü büyük
şirketi olduğu bildirilen BitRiver ile Rusya merkezli 10 yan kuruluşunun yaptırımlarla hedef
alındığını ifade eden Bakanlık, ABD’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptırımların
etkisini azaltmak veya kaçmak için hiçbir varlığı kullanmamasını sağlamaya kararlı olduğunu
vurguladı.
Hazine Bakanlığı’nın Terör ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, “Hazine, Putin’in
acımasız savaşını desteklemeye yardımcı oldukları için Rusya’ya karşı ABD yaptırımlarından
kaçan, kaçınmaya teşebbüs eden veya yardım edenleri hedefleyebilir ve hedefleyecektir. ABD’nin
uluslararası ortaklarıyla yakın koordinasyon içinde uyguladığı yaptırımlar, Kremlin’in gücünü
düşürmek ve işgalini finanse etme yeteneğini bozmak için çalışacak” dedi.67
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Brezilya’da Kripto Para Yasası

Brezilya Senatosu, ülkedeki kripto para piyasasını düzenleyen bir yasa tasarısını onayladı. Amaç,
varlıkların ticaretini düzenlemek, tüketicinin korunmasını sağlamak ve bu alandaki yasa dışı
faaliyetlerle mücadele etmek olarak tanımlanmaktadır.
Teklif, Brezilya Merkez Bankası ile menkul kıymetler ve borsa komisyonu CVM’nin incelemesine
girecek olan kripto borsalarının düzenlenmesini içeren bir çerçeve ortaya koymaktadır. Buna
ek olarak, Brezilya kripto para yasa tasarısı, kara para aklamanın kripto borsalarının hileli
yönetimi, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahları gibi diğer yasa dışı uygulamaların yanı sıra
tüketicinin korunmasına ilişkin kuralların da ana hatlarını belirlemektedir. Mevcut yasa tasarısı,
NFT’leri kapsamayacak, ancak senatörler, kripto para birimi düzenlemelerinin onaylanmasından
sonra bunun ayrı bir teklifle ele alınmasını bekliyorlar. Araştırmalara göre, Brezilya ve Endonezya
kriptonun benimsenmesi açısından dünyaya liderlik etmektedir.
Brezilya’da şu anda devam etmekte olan dijital para birimi alanındaki bir başka proje ise Brezilya
Real’inin dijital versiyonunun piyasaya sürülmesidir. Brezilya Merkez Bankası Dijital Para
Birimi›ni (CBDC) piyasaya sürme planları, pozitif etkinin yanı sıra veri koruma ve siber güvenlik
gibi dijital bir gerçekliğe sahip olmanın içerdiği riskleri de dikkate alan ve geçen yıl belirlenen
yönergelere dayanmaktadır. Fiziksel para biriminin bir uzantısı olarak, dijital gerçekliğin
dağıtımına, Ulusal Finansal Sistem ve Brezilya Ödemeler Sisteminin koruyucuları aracılık edecek
ve bu kurumlara herhangi bir ücret ödenmeyecektir.68
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İsviçre Piyasa Düzenleyicisinden Kripto Uyarısı

Hükümetler, 890 milyar dolarlık kripto pazarını en iyi şekilde nasıl denetleyeceklerini bulmaya
çalışıyorlar. Düzenleyiciler ve politika yapıcılar, kripto para birimlerinin tüketicilere yönelik
riskinden uzun süredir endişe duyuyorlar ve kripto pazarlarının manipülasyon potansiyeli
hakkında uyarılarda bulunuyorlar.
İsviçre Finansal Piyasa Denetleme Kurumu (FINMA), kripto para ticaretinin 1920’lerin sonundaki
ABD borsasına giderek daha fazla benzediğini açıkladı ve düzenleyicileri serbest dolaşım
sektöründeki suistimalden tüketicileri korumak için daha fazla tedbir almaya çağırdı. FINMA
CEO’su Urban Angehrn Zürih’teki bir konferansta, “Yapılabilecek daha çok şey var. Bana göre dijital
varlıklarda çok fazla alım satım, her türlü suistimalin, pompalamanın ve boşaltmanın aslında sık
sık yaygın olduğu 1928’deki ABD borsasına benziyor. Teknolojinin büyük miktarda veriyle başa
çıkmayı kolaylaştıracak ve tüketicileri kötüye kullanılan pazarlarda ticaret yapmaktan koruma
potansiyelini de düşünelim” dedi.
Kripto piyasaları, birkaç büyük şirkette yaşanan patlamaların ardından bir süredir çalkantı içinde.
Genel kripto piyasası, haziran ayının ikinci yarısında ABD’li kripto borç veren Celsius Network’ün
1,7 milyon müşterisinin hesaplarını dondurmasının ardından artan kayıplarla birlikte Kasım
ayındaki 3 trilyon dolarlık rekor seviyeden yaklaşık 900 milyar dolara düştü.
En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, Aralık 2020’den bu yana ilk kez 18 Haziran’da 20.000
doların altına düştü. Yükselen enflasyon ve yükselen faiz oranları hisse senetlerinden ve diğer
yüksek riskli varlıklardan kaçışı tetikledikçe bu yıl yaklaşık %60 oranında düştü ve baskı altına
girdi.
Celsius’taki sıkıntıların, bu yılki diğer krizlerin ortasında zaten savunmada olan bir sektör
üzerindeki ABD düzenleyici baskısını artırmasının muhtemel olduğu düşünülüyor.69
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Rostec, Swift’e Alternatif Blok Zincir Sistemi Geliştiriyor
Rusya’da savunma ve teknoloji alanlarında 700’den fazla işletmeden oluşan bir devlet kuruluşu
olan Rostec, “uluslararası yerleşimlerde SWIFT’e gerçek bir alternatif” sağlamak için bir blok
zinciri platformu geliştirdiklerini duyurdu. Rus bankaları, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline yanıt olarak
Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımların bir parçası kapsamında geçtiğimiz Şubat ayında
SWIFT sisteminden çıkarılmıştı. O zamandan beri Moskova, dış ticaret işlemlerini yürütmek için
alternatif uzlaştırma sistemleri aramaya çalışıyor.
Rostec’in ‘CELLS’ olarak adlandırılan blok zinciri platformu, bir Rostec iştiraki olan Novosibirsk
Yazılım Sistemleri Enstitüsü (NIPS) tarafından geliştirilmiştir. Rostec tarafından yapılan
açıklamada “CELLS, ulusal para birimlerinde ödeme yapmak için dijital bir sistem de dahil
olmak üzere bir yazılım ürünleri ve hizmetleri ekosistemi oluşturmak için tasarlandı. Bu çok
işlevli sistemle uluslararası ödemeler, çoklu para birimi işlemleri, kullanıcı kimliği ve dijital para
birimi depolaması yapılabilir. Blockchain teknolojisi, bilgilerin kriptografik olarak korunması için
sertifikalı yöntemlerle birlikte yüksek düzeyde güvenilirlik sağlar.” denildi.
Rostec, platformun saniyede 100.000’e kadar işlemin yanı sıra büyük multimedya dosyalarının
Rusya’nın yasal gereksinimlerine uygun olarak güvenli bir biçimde depolanması ve iletilmesini
sağladığını söylemiştir. Rostec, bağımsız yazılım geliştiricilerin, sistem entegratörlerinin,
büyük şirketlerin yanı sıra yetkililer, finans kurumları ve bankaların sistemi kullanabileceğine
inanmaktadır.
Rostec, bilgisayar korsanlığı ve DDOS saldırılarından korunan web uygulamaları oluşturmak
için bir blok zinciri platformu, veri depolama sistemi, dijital pasaport hizmeti, dijital konut ve
toplumsal hizmetler sistemi ve diğer çözümlerin de geliştirildiğini açıklamıştır.70

70
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UZAY
ESA ve İsviçre Uzay Derin Teknoloji İnovasyon Merkezi Kuruyor
İsviçre Devlet Bakanı Martina Hirayama ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Genel Müdürü Joseph
Aschbacher, İsviçre ve ESA arasında, İsviçre Villigen’deki Paul-Scherrer Enstitüsü’nde ortak bir
Mükemmellik Merkezi kurulmasına dair bir İşbirliği Mutabakat Zaptı imzaladı.
Avrupa Uzay Derin Teknoloji İnovasyonu (ESDI) merkezi, akademik araştırma ve ekonomik
gelişmeler arasındaki boşluğu kapatmaya odaklanmakta ve ESA’nın veya uzay topluluğunun
ihtiyaçlarına göre uzaydaki zorlukları tanımlamaktadır. ESDI, bu zorlukların üstesinden gelmek
için malzeme kalitesi ve inovasyon, kuantum teknolojileri, veri yönetimi ve işleme gibi tematik
platformlar kurmayı hedeflemektedir.
Kurulması planlanan merkez, bu platformları koordine edecek ve Avrupalı akademik ve endüstri
ortaklarından oluşan bir ağ ile mevcut altyapılardan yararlanarak projeleri kolaylaştıracak. Yaklaşan
ESA Konseyinde gerekli anlaşmaya varıldıktan sonra, ilk projelere 2023’te başlanabilecektir.
ESA’nın kurucu üyesi olarak İsviçre, programlarına ve faaliyetlerine her yıl 181 milyon Euro’nun
üzerinde katkıda bulunmaktadır.71
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2027 Yılına Kadar Uzay Araçlarında Nükleer Enerji Kullanılacak

Nükleer silahlarla ilgili yoğun çalışmalar yapan ABD, geçtiğimiz haftalarda, ‘’uzay aracı için yeni
nesil nükleer tahrik ve güç yeteneklerini göstermek amacıyla’’ iki prototip sözleşmesini duyurdu.
Söz konusu duyuru, ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı ve Amerikan ordusu için yeni teknolojileri
üretmekle sorumlu bir devlet kurumu olan DARPA tarafından yapıldı.
Yeni teknolojilerden en iyi şekilde yararlanmak isteyen ABD, DARPA sayesinde hedeflerinde
çıtayı arşa çıkarmayı hedeflemekte. 17 Mayıs’ta uzay için yeni duyuru yapan örgüt, 2027’de ilk
yörünge uçuşunun gerçekleşmesi gerektiğini belirtti. Yapılan duyuruda ayrıca sözleşmenin Ultra
Safe Nuclear ve Avalanche Energy isimli iki şirket ile birlikte yapılacağı da kaydedildi. Buna
göre, 2027 yılında Amerika’nın, yeni nesil nükleer gücünü ilk kez uzayda göstermesi bekleniyor.
Dünya-Ay ilişkisinde (cislunar) çalışacak şirketlerden Ultra Safe Nuclear ve Avalanche Energy,
bu süreçte ABD’nin nükleer tahrik ve güç yeteneklerini göstermesinde önemli rol oynayacak.
Tüm bu gelişmeler ayrıca, Amerika’nın önümüzdeki 10 yıl içinde uzay faaliyetlerine daha fazla
odaklanacağının da sinyallerini vermektedir.
Eğer ABD bu çalışmalarda başarılı olursa, uzay araçlarının itiş sistemleri bundan sonra nükleer
enerjiden güç alacak. Proje aynı zamanda gelecekte üretilebilecek muhtemel silahlı uzay
araçlarının da nükleer enerji silahlarına sahip olması anlamına geliyor.72
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ABD ve Suudi Arabistan Arasında Uzayda İşbirliği

Suudi Arabistan Büyükelçiliği tarafından basına yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ve ABD
yetkililerinin siber güvenlik ve gelişen teknolojiler alanlarında gelişen işbirliğini gözden geçirmek
için bir araya geldikleri bildirildi. Görüşme Suudi Arabistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı
Abdullah Alswaha ile ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Anne Neuberger ve Suudi
Arabistan’ın ABD Büyükelçisi Prenses Reema Bandar al-Saud’un arasında gerçekleştirildi. Yapılan
açıklamada, Alswaha’nın ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu ve Kuzey Afrika İşleri Kıdemli
Direktörü Büyükelçi ile yaptığı görüşmelerde de sürdürülebilirliğe odaklanıldığı belirtildi.
Alswaha’nın, Suudi Yeşil Girişimi ve Orta Doğu Yeşil Girişimi gibi programlar aracılığıyla gezegeni
koruyarak Suudi Arabistan’ın Krallığı “uluslararası düzeyde önemli bir oyuncu” haline getirme
konusundaki Vizyon 2030 katkılarının altını çizdiği bildirdi. Suudi yetkililer ayrıca Ulusal Uzay
Konseyi Genel Sekreteri ile “uzay sektöründe ortaklıklar kurma fırsatlarını araştırmak ve iki
ülke arasında uzay ekonomisi ve teknolojisindeki yatırımları artırmak için inovasyona transferi
başlatmak için bir araya geldi. Mart 2022’de, Suudi Uzay Komisyonu (SSC) ve Birleşik Krallık
Uzay Ajansı, uzay faaliyetlerinde işbirliği için bir çerçeve sağlamayı amaçlayan, uzayın barışçıl
kullanımında işbirliği için bir mutabakat zaptı (MoU) imzaladı. Resmi Suudi Basın Ajansı’na göre
MoU, alanın barışçıl kullanımında ortak ilgi alanlarını gözden geçirme ve her iki tarafta işbirliğini
geliştirmek için bilgi, teknoloji ve ilgili alanlarda çalışanların bilgi transferini kolaylaştırma
çağrısında bulundu. Aynı ayın başlarında, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman,
krallığın Ulusal Kalkınma Fonu (NDF) için yeni bir strateji başlatarak fonu entegre bir ulusal finans
kurumuna dönüştürdü.73
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Dünya Ötesinde Yaşam Belirtileri

Çin›deki gökbilimciler, uzaydaki yaşamla ilgili araştırmaları kapsamında dünyanın en büyük
radyo teleskobu olan Sky Eye ile dünya dışı uygarlıklardan gelen sinyalleri tespit ettiklerini iddia
etmektedir. Sky Eye teleskopu, 2019 yılında derin uzayda radyo sinyallerini aramak ve dünya
dışı yaşam belirtilerini tespit etmek için kullanılmıştır. Bir yıl sonra araştırmacılar verileri analiz
ederek iki şüpheli darbant sinyali tespit etmiştir. Benzer bir başka sinyal, 2022’de bir araştırma
sırasında tespit edilmiştir. 2019 yılında bilim insanları, güneşe en yakın yıldız sistemi olan
Proxima Centauri›den Dünya’ya ışınlanan bir sinyal tespit etmiş ve bunun darbantlı bir sinyal
olması, bilim insanlarının bu sinyalin uzaylı teknolojisinden geldiği konusunda şüphelenmelerine
neden olmuştur. Ancak yapılan çalışmalar sonucunda, uzaylı iddiaları yalanlanmış ve bu sinyalin
hatalı çalışan bir teknolojinin sonucu olduğu bildirilmiştir. Beijing Normal Üniversitesi’ndeki
Çin Dünya Dışı Medeniyet Araştırma Grubu’nun baş bilimcisi Zhang Tongjie, geçmişten farklı
birkaç darbantlı elektromanyetik sinyali yakalandığını ve ekibinin şu anda bu durumun üzerinde
çalıştığını açıklamıştır.74
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SAVUNMA SANAYİ
Seri Üretimi Tamamlanan KAPLAN MT Orta Sınıf Tank Platformları
Endonezya Yolcusu

2015 yılında, Endonezya DG Defence Potential ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan
bir mutabakat zaptı anlaşmasıyla, 2 prototip orta sınıf tankın geliştirilmesine karar verilmişti.
FNSS Savunma Sistemleri ve PT Pindad arasında 2019’da imzalanan KAPLAN MT (HARIMAU)
Orta Ağırlık Sınıfı Tank Seri Üretimi Uzun Dönemli İş birliği Sözleşmesi kapsamında sürdürülen
projede FNSS, seri üretim konfigürasyonuna sahip ilk parti araçların imalatını tamamladı.
FNSS’nin PT Pindad’a teknoloji transferi modelini başarı ile uyguladığı proje kapsamında
geliştirilen araçlar, Endonezya’ya yapılacak tesislerinde, gerçekleştirilen “KAPLAN MT Orta Sınıf
Tank Platform Seri Üretimi Tamamlanma Töreni” ile PT Pindad yönetimi, Endonezya Ordusu ve
Savunma Bakanlığı temsilcilerine sunuldu.
FNSS, prototip geliştirme çalışmaları sonrasında Endonezya’da yapılan zorlu dayanıklılık ve atış
testlerini başarı ile tamamlamıştı. Dünyada bir ordu tarafından test edilip onaylanan ilk orta sınıf
tank olan KAPLAN MT ile FNSS 2019 yılı sonunda, toplam 18 araç için ortak üretim sözleşmesi
imzalamış ve 2020 yılı içinde son kullanıcı katılımı ile gerçekleştirilen tasarım mükemmelleştirme
çalışmalarını tamamlamıştı. 2021 yılı içerisinde PT Pindad tarafından Endonezya’da üretilecek
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araçlar için sağlanacak parça ve sistemlerin üretim ve tedarik çalışmaları da tamamlanarak, söz
konusu parça ve alt sistemler araç kitleri olarak Endonezya’ya ihraç edilerek FNSS’in partneri
PT Pindad’a teslim edildi. FNSS, 2022 başı itibari ile Türkiye’deki proje aktivitelerini başarı ile
tamamladı ve Türkiye’de üretilen araçları müşteriye sunum için hazır hale getirdi. Kalan araçlar,
proje kapsamında PT Pindad tarafından, FNSS’in daha önce de başarı ile uyguladığı teknoloji
transfer modeli ile Endonezya’da üretilecek.
FNSS, kısa bir süre içinde tasarım mükemmelleştirme çalışmalarını bitirerek, kabuller sonrasında
Türkiye’deki üretim faaliyetlerini tamamlarken, yürütülen başarılı teknoloji transferi modeli ile
ihracat tecrübesi ve başarısını bir kez daha göstermiş oldu. KAPLAN MT projesi, Endonezya ile
Türkiye arasında imzalanan, Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmaları çerçevesinde başlatılan ve
ön görülen takvim kapsamında sonuca ulaştırılarak, Türkiye’nin Tank Sınıfında gerçekleştirdiği ilk
ihracat projesi olması bakımından da öne çıkıyor.75

Türkiye’de Milli Lazer Hedef Algılayıcı Geliştirildi

Hava ve hava savunma füzeleri için kritik öneme sahip olan Lazer Hedef Algılayıcı Detektörler
TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilerek bu alandaki dışa bağımlılık sona erdirildi. Türk savunma
sanayisi 2019 ve 2021 yılında yaşanan Covid 19 salgınının neden olduğu yavaşlamanın ardından
tekrar atağa kalktı. Her geçen gün bir yeni gelişmenin duyurusunun yapıldığı şu günlerde bir
güzel haber de TÜBİTAK SAGE’den geldi.
Milli imkanlarla geliştirilen hava füzeleri Bozdoğan ve Gökdoğan için kritik öneme sahip olan
Lazer Hedef Algılayıcı Detektörler millileştirilerek bu alandaki dışa bağımlılığa son verildi.
Bu detektörler ayrıca hava savunma füzeleri Hisar A+ ve Hisar O+ için de kritik öneme sahip
parçalardan biri olarak öne çıkmaktadır.76
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Sürü İnsansız Deniz Aracı Projesinde Yeni Bir Aşamaya Geçildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Sürü İnsansız Deniz Araçları (İDA)
projesine hızla devam ettiklerini belirterek, iki farklı boy ve kabiliyette İDA ile sahada denemesini
başarılı şekilde gerçekleştirdiklerini açıkladı. SSB tarafından başlatılan ve ASELSAN ile alt
yüklenicisi KOBİ’lerce yürütülen İDA projesinde de çalışmalar sürüyor. ALBATROS-S Sürü
İDA’dan sonra “ailenin yeni ve daha büyük üyesi” MİR İDA ASELSAN-Sefine Tersanesi işbirliğinde
geliştirildi. İki İDA ilk kez birlikte görev yaptı.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Demir, projeyle insansız deniz araçlarının sürü halinde farklı
formasyonlar ve görevlerle kullanılmasını hedeflediklerini belirterek, bu kapsamda Sürü İDA’lara
yeni yetenekler kazandırmaya devam ettiklerini bildirdi. İnsansız deniz araçlarını birkaç ayrı
koldan geliştirmeye devam ettiklerini ifade eden Demir, şu bilgileri de verdi: “Tıpkı İnsansız Hava
Araçlarında (İHA) yaptığımız gibi, İDA’ların da sürü halinde hareket ettiği projemize de tüm hızımızla
devam ediyoruz. Bilindiği üzere daha öncesinde Sürü İDA projemizde ALBATROS-S İDA’larla 4’lü
sürü denemesi yapmıştık. Bu sürünün daha da gelişmesi ve daha kompleks kabiliyetleri içermesi
için var gücümüzle çalışıyoruz. Sürümüze yeni ve daha büyük güç olarak MİR İDA’yı ekledik.
MİR İDA, önemli faydalı yük taşımak ve ülkemiz için önemli bir kabiliyeti sahada göstermek için
yürüttüğümüz başka bir proje içinde geliştiriliyor. Sürü projemizde, sürü mimarisine yeni kabiliyet
olarak birbirinden farklı İDA’ların sürüye katılabilmesini ekledik. İki farklı boy ve kabiliyette İDA
ile sahada denemesini başarılı şekilde gerçekleştirdik. İDA sürümüzü ALBATROS-S ve MİR
İDA’lardan oluşturduk. Geliştirilen altyapı, herhangi bir İDA’nın sürü unsuru olarak eklenmesine
veya sürüden ayrılmasına imkân sağlıyor. Çalışmalar kapsamında çevresel farkındalık, seyir ve
algılama teknolojileri üzerinde detaylı faaliyetler icra ediliyor. Farklı sensörlerden alınan verilerle
otomatik engel/nesne algılanması ve dinamik manevra yapılabiliyor. Geliştirilmiş algoritmalarla
hayata geçirilen teknoloji sayesinde İDA’lararası görev paylaşımı icra ediliyor. Sürü kabiliyetli
İDA’larımız, yerli ve milli özgün haberleşme sistemi, kontrol sistemi, çoklu ve yedekli haberleşme
sistem mimarisi, GNSS karıştırması altında göreve devam edebilme gibi kabiliyetlere sahip.
Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı böylesine bir projede emeği geçen herkesi tebrik
ediyorum. İnanıyorum ki İDA’lar, sürü halinde Mavi Vatan’ın korunmasında önemli operasyonel
kabiliyetler sunacak. Projede farklı görev ve formasyonların denenmekte olduğu ikinci aşama
faaliyetlerine devam edeceğiz».77
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BİLİŞİM DÜNYASINDAN
Fukushima Eyaleti’nde Büyük Ölçekli Bilgisayarlı Tomografi (CT)
Sistemi

Japonya, 2024 yılında Fukushima Eyaletinde tamamen açılması planlanan Uluslararası Eğitim
ve Araştırma Merkezi’nde endüstriyel ürünler için büyük ölçekli bir bilgisayarlı tomografi (CT)
sistemi kurmak amacıyla araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütecek. Öngörülen sistem ile
3D modelleri yeniden üretmek için büyük otomobil ve uçak bölümlerinin röntgeni çekilebilecek ve
sökme ihtiyacı ortadan kalkmış olacak. Merkez, performans testleri için simülasyonlar yapmak
üzere bir araştırma tesisi olarak kullanılacak ve sistemin 2030 mali yılında pratik kullanıma
sunulması planlanmaktadır.
2011 Büyük Doğu Japonya Depremi’nin ardından yeniden yapılanma çabalarının bir parçası
olarak merkez, vilayetin kıyı bölgesinde yer alacak. Tıp bilimi, ilaç geliştirme ve radyasyon bilimi
gibi alanlarda son teknoloji araştırmaların da burada yapılması öngörülüyor. Yetkililere göre CT
sistemi merkezin ana özelliği olacaktır.
Fukushima merkezi, benzer bir sisteme sahip Avrupa’nın en büyük araştırma tesisi olan
Almanya’daki Fraunhofer Enstitüsü ile işbirliği yapacak. Bir süper bilgisayar, üretim sürecini
analiz etmede ve simülasyonlar yoluyla güçlerini doğrulamada kullanılmak üzere öğelerin 3
boyutlu görüntülerini oluşturacak. Konu ile ilgili olarak bir yetkili, tesisin, Japon şirketlerinin öne
çıktığı bir sektör olan imalat sanayisine katkıda bulunmasını istediklerini sözlerine ekledi.78
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Güney Kore, Güç Olmadan Veri Tasarrufu Sağlayan İlk Bilgisayarı
Geliştiriyor

Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (Korea Advanced Institute of Science and Technology,
KAIST) yaptığı açıklamada, Güney Koreli araştırmacıların güç kapatıldıktan sonra bile veri tasarrufu
yapabilen ve elektrik tüketimini azaltmanın yollarını kolaylaştıran bir bilgisayar geliştirdiklerini
söyledi. KAIST’te elektrik mühendisliği profesörü olan Jung Myoung-soo liderliğindeki araştırma
ekibi, güç kaynağından bağımsız olarak verileri tutabilen Hafif PC’yi (Lightweight Persistence
Centric System) icat etti. KAIST, mevcut bilgisayarların çoğunun ana bellek depolama birimi
olarak dinamik rastgele erişimli bellek (DRAM) yongaları kullandığını ifade ederek, DRAM
yongaların hem çok daha fazla güç tükettiğini hem de bilgisayar kapatıldığında veri kaybına
yol açtığını vurguladı. Araştırma ekibi, mevcut teknolojilerin dezavantajlarına işaret ederek,
yalnızca kalıcı bellek işlemcileri kullanarak Light PC’nin herhangi bir yeniden başlatma işlemine
ihtiyaç duymadığını belirtti. Hafif PC kullanıcıları, veri işleme yapısını en aza indiren ve paralel
hesaplamayı en üst düzeye çıkaran teknoloji sayesinde bilgisayar programlarını kullanırken
DRAM gibi yüksek performansın keyfini çıkarabilecek. Paralel hesaplamada birçok hesaplama
veya uygulama işlemi aynı anda yapılabilecek, standart bilgisayar modellerine kıyasla Light PC’li
bilgisayarlar 8 kat daha fazla belleğe sahip olabilecek ve 4,3 kat daha fazla uygulama ve program
yürütebilecek.
Bilgisayarın diğer modellere göre yüzde 73 daha az güç tüketmesiyle birlikte, araştırma
teknolojisinin araçlarda, cep telefonlarında ve nesnelerin internetinde de pil tüketimini en aza
indirmek için uygulanabileceği düşünülmekte.79

79

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220425000663&np=1&mp=1

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE GELİŞMELER,
YENİLİKLER VE ÖRNEK ÇALIŞMALAR

87

Robotik Kateter

Kore Makine ve Malzeme Enstitüsü tarafından yapılan açıklama ile Güney Koreli
araştırmacıların insan organlarına yerleştirilebilen ilk robotik kateter sistemini geliştirdiği
duyurulmuştur. Kateter, hastalıkları tedavi etmek veya cerrahi işlemler gerçekleştirmek için
vücuda yerleştirilebilen ince tüp benzeri tıbbi bir cihazdır. Ameliyat gerektiren hastalıkların
ameliyatsız yöntemlerle tedavi edilmesini ifade eden girişimsel tedaviler, başta kardiyovasküler
tedavi olmak üzere çok çeşitli tıbbi alanlarda uygulanmaktadır. Geliştirilen yeni robotik
kateter sistemi, iki yöne bükülebilen kavisli bir kateter iken, mevcut modeller sadece tek yöne
bükülebilmektedir. Robotik kateterin, yay kullanan geleneksel yabancı ürünlerin aksine daha
esnek bir tüp kullandığı için doku hasarlarını önlediği belirtilmiştir. Yeni sistemin ayrıca, bir
robotik sisteme dayandığından işlem sürecinde tıbbi personelin radyasyona maruz kalmasını
azaltmaktadır. Ürünün ticarileştirilmesi için hastanelerle görüşülerek kalp, akciğer ve mesane
hastalıkları olan hastalara yardımcı olunması amaçlanmaktadır.80
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Çin’den Kuantum İletişimde Dünya Rekoru

Çinli bilim adamları en uzun kuantum doğrudan iletişimi konusunda dünya rekoru kırdıklarını
açıkladı. Kuantum iletişim, veriyi korumak için kuantum fiziği yasalarından yararlanılması olarak
bilinmektedir. Daha önce yayınlanan araştırma sonuçlarına göre en uzun kuantum doğrudan
iletişim mesafesi 18 km olarak açıklanmıştır. Yapılan çalışma ile daha önce yayınlanan en
uzun kuantum doğrudan iletişim mesafesinden 82 km daha uzun bir mesafeye ulaşıldığı ve bu
durumun kuantum doğrudan iletişim için dünyanın en uzun mesafesi olduğu belirtilmiştir.81
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Çin, Tarihte İlk Kez ABD’yi Geçerek Lider Uygulama Yayıncısı Oldu

Çin, ABD merkezli “data.ai” tarafından yayınlanan yıllık en iyi 52 uygulama yayıncısı listesinde
17 yerli şirketin yer almasıyla dikkat çekmiş ve liste başında yer alarak ilk kez ABD’yi geride
bırakmıştır. Çinli uygulama yayıncılarının geçen yıl kaydettiği önemli ilerleme sayesinde Çin,
dünyanın en gelişmiş mobil pazarı haline gelmiştir ve Çinli mobil yayıncıların gelecekte de
liderliği sürdüreceği düşünülmektedir. Yayınlanan sonuçlara göre Çinli geliştiriciler son 10 yılda
küresel uygulama indirmelerinde pazar paylarını neredeyse ikiye katlamıştır (2011’de yüzde
8’den 2021’in ilk yarısında yüzde 14’e yükselmiştir). Mobil internetin yüksek penetrasyon oranı
ile küresel kullanıcılardan gelen yoğun talebin, yeni nesil Çinli girişimciler için muazzam fırsatlar
sunduğu belirtilmiştir.82
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Dünya’nın Dijital İkizini Geliştirme Projesi

Avrupa Komisyonu, Dünya’nın dijital ikizini geliştirme projesini başlattı. Destination Earth (DestinE)
adı verilen girişim ile Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Avrupa Orta Menzilli Hava Tahminleri Merkezi
(ECMWF) ve Avrupa Meteorolojik Uydulardan Yararlanma Örgütü’nün (Eumetsat) bir araya
getirilmesiyle, çevresel değişimin ve insan etkisinin izlenerek çeşitli tahminlerin yürütüldüğü son
derece hassas bir dijital modelin geliştirileceği ifade edildi. Destination Earth, etkili Avrupa uyum
stratejileri için temel oluşturacak ve yeşil geçişi destekleyecek kilit bir girişim olarak belirtilirken;
ESA ve ilgili tüm ortaklar, Avrupa’nın bilinçli karar vermesi ve sonraki adımları atmalarına
yardımcı olması için kendi uzmanlıkları ile gözlem verilerini paylaşacaklarını ve ortaklaşa
çalışmalar yürüteceklerini ifade etti. Ayrıca ESA’nın, Avrupa’daki diğer büyük veri kaynaklarından
alınan veriler de dahil olmak üzere uzay tabanlı gözlem verilerini toplayan Destination Earth Açık
Çekirdek Hizmet Platformundan da sorumlu olacağı açıklandı.
Proje, Avrupa Komisyonu’nda yer alan DG Connect tarafından yönetilirken; yeni Dünya sistem
modellerini, bulut bilişimi, uydu verilerini ve makine öğrenimini kullanarak, kullanıcıların iklim
değişikliğinin Dünya sisteminin farklı bileşenleri üzerindeki etkilerini ve hafifletme stratejilerinin
araştırılacağı da belirtildi.83
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Dijital İkiz Yolda Elektrikli Araç Testi

Birleşik Krallık’ta geliştirilen sürüş simülasyon yazılımı projesi rFpro’da, yeni nesil elektrikli
araçların tasarımlarını test etmek için İtalya’daki ünlü Nardò Teknik Merkezinde yer alan yarış
pistinin yüksek çözünürlüklü sanal bir modelinin geliştirileceği belirtildi. Dijital ikiz yol ile
araç üreticilerinin, sonuçları pistte ilişkilendirmeden ve doğrulamadan önce temsili bir sanal
ortamda test ederek, yeni nesil elektrikli araçların gelişimini hızlandırması planlanıyor. Böylece
mühendislerin tasarım döngüsünün başlangıç aşamasında araç performansını nicel olarak
değerlendirmelerine ve doğru bir şekilde kıyaslamalarına da olanak tanıyacağı ifade edildi.
Bu değerlendirmeler içerisinde menzil ve hızlanma hedeflerini karşılamak için motor tipi ile
boyutu arasındaki dengenin pil boyutuna göre optimize edilmesinin de olacağı açıklandı. Ayrıca
sürüş ve yol tutuşu gibi öznel değerlendirmelerdeki sürücü simülasyonlarının yapılmasının da
kolaylaşacağı belirtildi. Bir geliştirme aracı olarak etkili olması için dijital ikizin gerçek dünyayla
doğru bir şekilde ilişkilendirilmesi gerektiği ifade edilirken, ayrıntılı bir dijital modelin, sürekli
yazılım geliştirme araç zincirinin entegre bir parçası haline gelerek, genel mühendislik geliştirme
ve doğrulama süresi ile maliyeti önemli ölçüde azaltacağı da belirtildi.
Nardò Teknik Merkezi, büyük otomotiv üreticileri için önemli bir kaynaktır. 6,2 km uzunluğundaki
yol; tutuş yolu, 1 km düzlük ve değişen yarıçap ve hızlarda 16 viraja sahiptir. Tepeleri, tümsekleri ve
bordürleri içeren ünlü düzeni, onu yeni şasi teknolojileri geliştirmek için ideal hale getirmektedir.
Bir geliştirme aracı olarak etkili olması için dijital ikizin gerçek dünyayla doğru bir şekilde
ilişkilendirilmesi gerekmektedir. rFpro, Z (yükseklik) ve X ve Y (konum) cinsinden yaklaşık 1 mm
hassasiyete sahip modeller oluşturmak için faz bazlı lazer tarama anket verilerini kullanmaktadır.
rFpro’nun geliştirdiği Nardò test pistinin dijital ikizi, deneme sahaları, test parkurları ve binlerce
kilometrelik değişen gerçek yollar içerirken, rFpro yazılımının, çok çeşitli araç modelleri ve sürüş
simülasyon platformları ile uyumlu olduğu da ifade edilmiştir.84
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Fransız Schneider Electric, Rus Varlıklarını Yerel Yönetime Satacak

Reuters’in haberine göre Fransız elektrikli ekipman üreticisi Schneider Electric, Rusya ve Beyaz
Rusya’daki operasyonlarını yerel yönetime satacak. Rusya operasyonlarından elde edilen gelirin
satışların %2’sini oluşturduğu belirtilen şirket, Rusya ve Beyaz Rusya’da 3.500 kişiyi istihdam
ediyordu.
Schneider’in gelecekte Rusya’ya dönmeyi hayal edip edemeyeceği sorusuna CFO Hilary Maxson,
bu aşamada önceliğin düzenli bir çıkış yapmak olduğunu belirtti.
Schneider Electric (SE), verimlilik ve sürdürülebilirlik için enerji ve otomasyon dijital çözümleri
sunan çok uluslu bir Fransız şirketidir. Enerji teknolojileri, gerçek zamanlı otomasyon, yazılım
ve hizmetleri birleştirerek evlere, binalara, veri merkezlerine, altyapıya ve sektörlere hitap
etmektedir.85
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Opera StarMaker Yatırımını Elden Çıkardı
Küresel web tarayıcısı Opera, Star X’teki (StarMaker) hissesini 83,5 milyon dolara satarak %178
nakit kazanç elde etti. Opera Limited, Star Group Interactive Inc. yatırımını 83,5 milyon ABD doları
nakit karşılığında Kunlun Tech Limited’e verdi.
Star X, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu gibi gelişmekte olan pazarlarda popüler olan ses merkezli
sosyal ağlara odaklanan, hızla büyüyen, teknoloji odaklı bir sosyal medya şirketidir. Opera,
yatırımı 2018’de toplam 30 milyon dolar karşılığında satın aldı. Kunlun grubu, bu işlemden
önce zaten Star X’in hakim hissedarıydı. Opera, alternatif teklifler geliştirmek için bağımsız bir
finansal danışman tuttu ve nihayetinde Opera’nın Yönetim Kurulu ve denetim komitesi adına bir
değerleme analizi gerçekleştirdi.
Opera ortak CEO’su Song Lin satış hakkında yaptığı açıklamada “Tüm hissedarlarımız için
yatırımımızdan önemli bir geri dönüş elde etmekten çok memnunuz. Mart ayında Nanobank’ın
satışı ve yakın zamanda tamamlanan Star X satışıyla, bilançomuzu daha da güçlendirebiliyor ve
ana işimiz için heyecan verici fırsatlara odaklanabiliyoruz.” dedi.
Tarayıcı ürünleriyle başlayan 25 yılı aşkın yenilik üzerine inşa edilen Opera, dünyanın dört bir
yanındaki kullanıcılara PC ve mobil tarayıcılar, haber okuyucu Opera News ve oyun, e-ticaret
ve ilanlara ayrılmış uygulamalar dahil bir dizi ürün ve hizmet sunuyor. Opera’nın merkezi Oslo,
Norveç’tedir ve NASDAQ borsasında (OPRA) işlem görmektedir.86
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İsviçre Teknolojisi ile Rus Sansürüne Engel
Ukrayna’da savaşın başlamasından bu yana, birçok Rus internet kullanıcısı, yakında yasaklanacağı
korkusuyla Wikipedia’yı indirmek için İsviçre yazılımı Kiwix’i kullanıyor. İsviçre yazılımı Kiwix,
kullanıcının tüm web sitelerini kopyalamasını ve böylece çevrimdışı olarak erişilebilir olmasını
sağlamakta.
Wikipedia’nın, Ukrayna savaşı hakkında Rusya’da henüz sansürlenmemiş olmakla birlikte
Kremlin’in radarında olduğu belirtilmekte. İletişimi düzenleyen Rus devlet kurumu Roskomnadzor,
Wikipedia’yı resmi terminoloji dışında herhangi bir tabir kullanımının yasadışı olmasına rağmen
“Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline” atıfta bulunan sayfalara sahip olmakla suçladı. Rusya regülasyon
kurumu Roskomnadzor 5 Nisan’da siteyi “özel bir askeri operasyon” olarak tanımladığı harekata
dair “yanlış bilgi içeren materyali” silmeye çağırdı ve dört milyon rubleye (47.000 CHF) kadar para
cezasıyla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.
Wikipedia ise şimdilik herhangi bir emre uymadığını söylüyor. Bu meydan okumanın yakında
Twitter, Facebook ve Instagram’da olduğu gibi sitenin yasaklanması ile sonuçlanacağı
düşünülüyor. Mevcut bilgi savaşı ve yasaklamalar nedeniyle kullanıcılar alternatif kaynaklara
yöneliyor. Çevrimdışı hizmet sunan bir İsviçre yazılımı olan Kiwix’in kullanımında bu süreçte artış
yaşandığı görüldü. Uygulama kullanıcılara ücretsiz, tüm web sitelerini kopyalayabiliyor ve bir
bilgisayara, telefona veya USB belleğe indirilebilecekleri bir boyuta sıkıştırıyor. Kiwix, yaklaşık
8.000 siteden oluşan bir kütüphane sunmaktadır. Bu kütüphaneye TED konuşmaları, Project
Gutenberg’in çevrimiçi kütüphanesi, tıbbi ansiklopediler ve Wikipedia gibi popüler kaynaklar
dahildir.
Lozan merkezli şirketin CEO’su Stéphane Coillet-Matillon, Roskomnadzor’dan gelen tehdit
üzerine, Kiwix indirme sayısında artış görüldüğünü ifade etmiştir. 24 Şubat’ta Ukrayna’da savaşın
başlamasından bu yana, platformu kullanan toplam indirme hacmi üç katına çıkarak günde
2.000’den 6.000’e yükseldi. Rusya’dan gelen trafik yılın başında %2 iken bu artış ise %40’a ulaştı.
Rusça Wikipedia indirmeleri elli kat artarak Şubattan önce günlük yaklaşık 100 indirmeden Mart
sonunda ortalama 5.000’e yükseldi.87
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3D Yazıcı ve Yapay Zekâ ile Üretilecek Baraj

Çin, yapay zeka ve 3D yazıcı teknolojisinden yararlanarak Tibet Platosuna 180 metre uzunluğunda
bir hidroelektrik barajı inşa edeceğini duyurmuştur. Proje tamamlandığında, insan emeği olmadan
yapılan dünyanın en büyük 3D baskılı yapısı unvanına sahip olacaktır. Çin’in, 3D baskı alanında
gelişmiş bir ülke olduğu ve ilgili projenin şantiyede insan varlığına ihtiyaç duymadan %100
bağımsız bir süreç ile ilerlediği belirtilmiştir. Yangkou Hidroelektrik Santrali’nin bir bölümünün
2024’te, tamamının ise 2025’te tamamlanması planlanmaktadır. Barajın Çin’e yılda yaklaşık 5
milyar kilovat saat elektrik üreterek, 1,5 milyon ton kömür miktarına eşdeğer bir enerji açığa
çıkarması beklenmektedir.88
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Kan Örneğinden Kanser Tespiti Yapan Sensör

Güney Koreli Temel Bilimler Enstitüsü araştırmacıları, bir damla kanla kanseri tespit edebilen bir
biyosensör geliştirdi. Cho Yoon-kyoung liderliğinde bir grup araştırmacı, yüksek hassasiyet ve
doğrulukta bir biyosensör oluşturmak için nano gözenekli altın elektrotlar üretti. Çalışma test
edildiğinde, biyolojik numuneleri (idrar ve kan) analiz ederek kansere neden olan belirli protein
türlerini hızlı bir şekilde tespit ederek prostat kanserli hastaları doğru şekilde teşhis etmiştir.
Biyosensör teknolojisinin, diğer kanser türlerinin yanı sıra bulaşıcı hastalıkları tespit etmek için
de yaygın olarak kullanılmasının beklendiği belirtilmektedir.89

Kan Örneği ile Alzheimer Tespiti Yapan Cihaz

Kore Biyobilim ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü, Güney Koreli araştırmacıların erken evre
Alzheimer hastalığını tespit etmek için kan testi kullanarak bir teşhis platformu geliştirdiğini
açıkladı. Bugüne kadar, hafıza kaybına ve bilişsel bozulmaya yol açan bir tür bunama olan
Alzheimer hastalığının tedavisi bulunamamıştır fakat tedavinin anahtarının erken teşhis yoluyla
hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak olduğu bilinmektedir. Araştırmacılar tarafından tasarlanan
sensör, Alzheimer hastalığı ile ilgili belirleyici etkenin kanda tespiti yapıldığında floresan ışığı
yanacak şekilde tasarlanmıştır. Erken teşhisin hızlı bir şekilde yapılabilmesi adına geliştirilen
sistem hastalığın ilerlemesini yavaşlatma konusunda önemli bir adım olarak görülmektedir.90
89
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Salgın Hastalığa Karşı Teknoloji ile Müdahale

Çin, COVID-19 ile mücadele etmek için büyük veri, 5G ve yapay zekâ dâhil en son teknolojileri
kullanmaktadır. Salgın hastalık ile mücadele konusunda teknolojik pek çok cihaz geliştirilmiştir.
Bunlardan biri ise uzmanlar tarafından doktorlara COVID-19 önleme ve kontrolünde yardımcı
olmak için geliştirilen «Yapay Zekâ Pratisyen Hekim Salgın Önleme Robotu»dur. Enfeksiyon
riskini azaltma konusunda ise mobil numune alma kabinleri ve temassız tıbbi self servis kioskları
kullanılmaktadır. Bu yüksek teknoloji ürünlerin uygulanması, yenilikçi tedavi modelleri, hizmet
verimliliğini artırma ve salgını önleyerek kontrolünü normalleştirme açısından yetkililere yardımcı
olmaktadır.91
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Singapur’da Ürünlerin Siber Güvenlik Değerlendirmesini Yapacak
Tesis

Wi-Fi yönlendiriciler ve uzaktan kumandalı dijital kilitler gibi nesnelerin interneti (IoT) ürünleri de
dahil olmak üzere dijital cihazlarının siber güvenlik konusundaki sağlamlığını değerlendirmek
isteyen şirketler artık bunu Nanyang Teknoloji Üniversitesi’ndeki (NTU) yeni bir tesiste
yapabilecek. Ulusal Entegre Değerlendirme Merkezi olarak bilinen tesis, yazılım ve donanım
güvenliği koruması gibi gelişmiş güvenlik değerlendirme tekniklerinde araştırma ve geliştirmeye
de katkıda bulunacak.
NTU ve Singapur Siber Güvenlik Ajansı (CSA) arasında bir işbirliği olan ve 18 Mayıs’ta resmi
olarak açılan merkez 19,5 milyon dolara mal olurken, tesisten yararlanmak isteyen firmalara
yardımcı olmak için merkezde bir araştırma ve teknik personel havuzu bulunacağı belirtildi. Tesis
ayrıca siber güvenlik, test, teftiş ve sertifikasyon sektörlerindeki profesyonellere becerilerini
geliştirmeyi veya akademik niteliklerini ilerletmeyi amaçlayan eğitim kursları da sağlayacak.
Tesisin açılış töreninde konuşan Singapur İletişim ve Enformasyon Bakanı, merkezin siber
güvenlik değerlendirmesinde endüstriyel ve araştırma uzmanlığını tek çatı altında bir araya
getirdiğini ifade etti.92
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Çin, Gençlerin Canlı Yayın Platformlarında Sanal Hediyeler
Göndermesini Yasakladı

Çinli düzenleyiciler, internet endüstrisindeki kontrollerini daha da sıkılaştırarak genç kullanıcıların
canlı yayın platformlarında sanal hediyeler göndermesini yasakladı. Bu durumun ByteDance ve
Kuaishou Technology gibi şirketleri etkileyebileceği düşünülmekte. Yasak duyurusu geçen hafta,
dünyanın en büyük e-ticaret pazarı olan ve Alibaba Group Holding ve Tencent Holdings gibi
teknoloji devlerini piyasaya sunan Çin’in internet endüstrisine yönelik bir yıldır süren baskısını
tamamlayacağını ima etmesinden sonra geldi.
Ulusal Radyo ve TV İdaresi ve Çin Siber Uzay İdaresi de dahil olmak üzere çeşitli devlet kurumları
tarafından yayınlanan ortak bir bildiriye göre, yeni kurallar uyarınca, canlı yayın uygulamalarının
reşit olmayanlara çevrimiçi transferler veya sanal hediye satın alma hizmetleri sunması
yasaklandı. Yasaktan önce küçük kullanıcıların çevrimiçi harcamalarını engellemeyi amaçlayan
kurallara rağmen, birçok genç canlı yayın yapan sanatçılara sanal hediyeler veya nakit jetonlar
gönderebiliyordu ve bazı platformlar katkılardan komisyon ücreti talep ediyordu. Hükümet
ayrıca, bildirime göre platformlardan saat 22’den sonra küçüklere canlı yayın akışı sağlamayı
durdurmalarını istedi. Bildirimde sanal platformların canlı yayın ortamında küçük kullanıcıları
koruma konusunda yeterince hassas davranmasının öneminin anlaşılması gerektiği vurgulandı.93
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Oyun Şirketleri, Oyun Dışı İş Girişimleri için Sanal İnsan Projelerine
Yoğunlaşıyor

Koreli oyun şirketleri, müzik ve pazarlama sponsorlukları gibi oyun dışı alanlarda yeni girişimlerde
bulunmayı amaçlayan sanal insan karakter gelişimine odaklanan projelere giderek daha fazla
önem vermekte.
Netmarble, şirketin yan kuruluşu olan Metaverse Entertainment tarafından geliştirilen sanal
karakter Rina’yı bu yılın başlarında tanıtmayı ve eğlence ajansı Sublime ile ortaklaşa bu karaktere
odaklanan bir kadın K-pop grubu projesi başlatmayı planladığını duyurdu. “Crossfire”, “Epic Seven”
ve “Lost Ark” gibi çevrimiçi çok oyunculu oyunların geliştiricisi ve yayıncısı Smilegate Holdings
de Han YuA adlı sanal insanını duyurdu. Küresel trend oyunlardan olan “PlayerUnknown’s
Battlegrounds”ın arkasındaki oyun devi Krafton, Şubat ayında kendi sanal insan karakterinin
demo görüntülerini yayınladı ve sanal karakterler, sohbet bot hizmetleri gibi diğer oyun dışı proje
alanlarında yatırım planlarını duyurdu.
Bilgi işlem gücü ve yapay zeka teknolojisindeki ilerleme ile uzmanlar, bu tür karakterler için çeşitli
ticari uygulamalardaki potansiyeli göz önünde bulundurarak gelecekte daha benzer projelerin
başlatılacağını tahmin edilmekte. Özellikle insanlar tarafından olumlu karşılanır ve ilgi görürse,
kâr modellerinde (sanal karakterler için) çeşitlenme olması beklenmekte.94
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Kore, Dünyanın İlk Fiber Tabanlı Beyaz OLED’lerini Geliştiriyor

Moda, fonksiyonel giyim ve araç tasarımına uygulanacak yeni bir teknoloji Kore’de tanıtıldı. Kore
İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nün (KAIST) yaptığı açıklamada, Güney Koreli araştırmacıların
dünyanın ilk fiber bazlı beyaz organik ışık yayan diyotlarını (WOLED’lerini) geliştirerek daha
işlevsel giyilebilir teknolojinin önünü açtığını söyledi.
Analiz ekibinin fiber bazlı WOLED’leri tasarlamak için fiber konstrüksiyona uygun tek bir daldırma
kaplamalı beyaz emisyon katmanı ile bu noktaya geldiği belirtildi. Araştırmacılar bunu yaparken,
beyaz spektrumun simülasyonu ve optimizasyonu yoluyla WOLED’lerin bir fiber dizisi üzerinde
nasıl uygulanacağını öğrendiler.
KAIST, çalışmadan önce kırmızı, sarı ve mavi olmak üzere üç ana renkten oluşan bir OLED’in tek
yığın yapısından iki ila üç kat daha büyük olan tandem bir yapıdan oluştuğu için WOLED’leri bir
fiber dizisine yerleştirmekte zorlandıklarını belirtti. Ayrıca fiber bazlı WOLED’lerin ter direnci, stres
direnci ve biyouyumluluk söz konusu olduğunda sabit sağlamlığa ek olarak sağlam aydınlatma
verimliliği ve güvenilir gölge indeksi gösterdiğinden bahsetti. Giyilebilir teknik bilgi panoraması
yeniden tanımlanmaya yardımcı olabileceğinden, dijital fiber teknolojisinin teknik altyapısını
geliştirmek için dünya çapında çeşitli çabalar sarf edildiğini de sözlerine ekledi.95
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3D Yazıcıdan Kişiselleştirilmiş Yiyecekler

Gıda tüketimi, yaşamda temel bir ihtiyaçtır ve genellikle tercih ve sağlık açısından öznel ve
kişiseldir. Artan dünya nüfusu ve bunun sonucunda gıdaya olan talebin artmasıyla gıda işlemede
yeni gelişmeler gıda israfı ve gıda güvenliği gibi küresel konularda önemli bir rol oynayabilir.
Bunun yanında, insanlar yiyecekleri sadece zevk aldıkları için tüketirler. Kullanılan bileşenler ve
ortaya çıkan şekil ve duyusal özelliklerle ilgili olarak gıdanın özelleştirilmesi, tüketicinin yeme
deneyimine ve sağlığına katkıda bulunur. Gıda işlemede 3D baskı tekniklerini kullanma imkanı,
gıda özelleştirmesinde yeni bir dünyanın kapılarını açıyor.
3D baskıda, bir ürün oluşturmak, malzemenin katman katman biriktirilmesine dayanır. Çekici,
benzersiz tabaklar oluşturmanın yanı sıra 3D baskı, yapıyı farklı uzunluk ölçeklerinde etkileyerek
ürünlerin mekanik özelliklerini uyarlamak için kullanılabilir. Doktor Nicky Jonkers projesinde, gıda
ürünlerinin doku özelliklerini özelleştirmek amacıyla Seçici Lazer Sinterlenmiş gıdanın mekanik
davranışını araştırdı. Seçici Lazer Sinterleme (SLS), mevcut 3D baskı tekniklerinden biridir ve
yüksek uzaysal çözünürlüğe sahiptir. SLS’de toz partikülleri bir lazer tarafından lokal olarak
kaynaştırılır. Gıda baskısına uygulanması nispeten yenidir. Gıda üretirken amaç, tüketicinin
yeme deneyimini tanımlayan istenen doku özelliklerini elde etmektir. Doku özellikleri, genel
duyusal deneyimin bir parçasıdır ve tüketicinin gıda ürününün mekanik özelliklerine ilişkin
değerlendirmesiyle bağlantılıdır. Gıda özelleştirmesi için SLS kullanma kabiliyetini araştırmak
için malzeme olarak bir model gıda sistemi kullanılmıştır.
Jonkers, SLS sürecindeki koşulları değiştirerek ve gıdanın mikro yapısını ve mekanik özelliklerini
karakterize ederek, doku algısını uyarlamaya izin veren süreç-özellik ilişkileri kurmayı başardı.
Basılı malzemenin mekanik tepkisi deneysel olarak test edilmekte ve yapısal bir modelde
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yakalanmaktadır. Bu tahmine dayalı model, yerel özelliklerin kolayca değiştirilebildiği gerçek gıda
ürünlerinin tasarlanmasına olanak tanır. İkinci lokmanızın ilk ısırıktan tamamen farklı olduğu bir
kurabiye düşünün. Gıda ürünlerine özel tasarımlar yapılarak ve 3D baskı ile üretilerek yeni yeme
deneyimleri oluşturulabilir.96

Google Rusya İflas Başvurusunda Bulunacak
Google’ın Rusya şubesi, Moskova’nın yasa dışı gördüğü içeriği sürdürmek için kesilen 100 milyon
dolarlık para cezasını ödeyememesi nedeniyle iflas prosedürünü başlattı. Şirketin bir sözcüsünün
AFP’ye verdiği demeçte, “Google Rusya, iflas başvurusunda bulunma niyetine ilişkin bir bildirim
yayınladı” dedi.
Şirket, “Rus yetkililerin Google Rusya’nın banka hesabına el koyması, Rusya merkezli çalışanları işe
almak ve ödeme yapmak, tedarikçilere ve satıcılara ödeme yapmak ve diğer mali yükümlülükleri
yerine getirmek de dahil olmak üzere Rusya ofisimizin işlemesini savunulamaz hale getirdi“ dedi.
Bir Moskova mahkemesi, Rusya’da yasaklanan içeriği kaldırmadığı için Aralık 2021’de Google’a
7,2 milyar ruble (113,5 milyon dolar) para cezası vermişti. Karara itiraz etmeye çalışan Google,
cezayı ödemesi gereken 19 Mart tarihini kaçırdı.
Devlet tarafından işletilen RIA Novosti haber ajansının bildirdiğine göre Google, Rusya’nın
resmi sicil dairesi Fedresurs’a “22 Mart 2022’den bu yana parasal yükümlülüklerini yerine
getiremeyeceğini öngördüğü” için ödeme aczini ilan etme niyetinde bir bildirimde bulundu.
Google, AFP’ye yaptığı açıklamada, Rusya’daki müşterilere “Arama, YouTube, Gmail, Haritalar,
Android ve Play gibi” ücretsiz hizmetler sunmaya devam edeceğini söyledi.97
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Singapur ile İsviçre Arasında Veri Transferi Girişimi

Singapur ve İsviçre’deki düzenleyici kurumlar, finansal sektör verilerinin sınırlar arasında sorunsuz
bir şekilde transferini sağlamak için bir çerçeve oluşturma konusunda anlaştılar. Singapur Para
Otoritesi (MAS) ve İsviçre Uluslararası Finans Sekreterliği (SIF), finans sektöründeki verilerin
sınır ötesi iletimine, depolanmasına, erişimine ve korunmasına izin veren düzenleyici bir çerçeve
oluşturmak için birlikte ve diğer ülkelerle çalışma konusunda anlaştılar.
SIF ve MAS, finansal gruplar içinde kişisel bilgiler de dahil olmak üzere veri akışlarını sağlamak
için; düzenleyiciler ve denetçiler uygun erişime sahip olduğu sürece, veri depolama ve işleme için
özgür konum seçimini destekleyen, gizliliği ve mahremiyeti koruyan politikalar araştıracaklarını
belirtti.
Bu hamleler, gizlilik, siber güvenlik, çevrimiçi medyanın sansürü ve kanun yaptırımı dahil olmak
üzere çeşitli endişelerle ilgilidir. MAS ve SIF, verimli küresel finansal piyasaları teşvik ederken
aynı zamanda müşteri verilerinin gizliliğini korumak istediklerini belirtmiştir.98
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Deniz Tabanındaki İnternet Kabloları Deprem Sensörü Olarak
Kullanılabilecek

Birleşik Krallık Ulusal Fizik Laboratuvarı (NPL) ve ortaklarının yürüttüğü araştırmada, bilim
insanlarının geliştirdiği teknik İngiltere ve Kanada arasındaki fiber optik kablolarda denendi.
Araştırmacılar bu tekniği, kalıcı sualtı deprem sensörlerinin çok yüksek maliyetli olması nedeniyle
geliştirdiklerini, yeni bir ekipman yerleştirmek yerine mevcut kablolardan faydalanmanın çok düşük
maliyetli olduğunu açıkladı. BBC’ye konuşan NPL’den Dr. Giuseppe Marra, “Dünya yüzeyinin yüzde
70’i suyla kaplı olsa da bütün sismik istasyonlar karada. Su altına kalıcı bir sensör yerleştirmek
ise son derece zor” dedi. Okyanus ve deniz tabanlarında 430’dan fazla fiber optik hat olduğu ve
bunların toplam uzunluğunun 1,3 milyon kilometreyi aştığı tahmin edilmektedir.
Geography Science dergisinde yayınlanan araştırmada bilim insanları, fiber optik kablolardan
geçen ışığın titreşim, basınç değişimi ve ısı gibi faktörler nedeniyle çok az değişim
gösterebildiğini ve bunun da aşırı hassas enstrümanlarla tespit edilebileceğini ortaya koydu.
Bilim insanları deneyleri için İngiltere’nin SouthPort ve Kanada’nın Halifax kentleri arasındaki 5
bin 860 kilometrelik bir kabloyu kullandı. Bu kablo boyunca farklı noktalarda yer alan ve sinyali
güçlendirmeye yarayan “tekrarlayıcı” denen cihazları birer sensör olarak kullanan araştırma
ekibinden Dr. Mara “Bu tekniği deniz tabanındaki tüm kablolara uygularsak, bunları bir detektör
zincirine dönüştürebiliriz” dedi ve ekledi: “Bunlarla depremleri, akıntıları ve daha fazlasını
gözlemleyebiliriz. Sismik ağımızı karadan deniz tabanına genişletmek, dünyanın iç yapısı ve
dinamik hareketlerini daha iyi anlamamızı sağlayacak.” dedi.
Araştırmacılar bu teknikle depremin merkezinin de tıpkı karadaki sensörlerle yapıldığı gibi tespit
edilebileceğini açıkladı. Tekniğin bir diğer avantajı da deniz tabanlarındaki akıntıların küresel
ısınmayla nasıl değiştiğini gözlemleyebilme imkanı sağlamasıdır. Deniz tabanının ısısının nasıl
değiştiği de bu teknikle teorik olarak izlenebilir. Fakat bu henüz test edilmedi. Araştırmaya NPL’in
yanı sıra teknoloji devi Google, Edinburgh Üniversitesi ve İtalya Ulusal Meteoroloji Enstitüsü
de katkı verdi. Bilim insanları deniz altındaki volkanik patlamaların da bu yöntemle tespit
edilebileceğini düşünülmektedir.99
99
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İngiltere’de Robot Köpek Olimpiyatları

Ülkenin dört bir yanından gelen ve yaklaşık 40 kodlayıcıdan oluşan ekipler, İngiliz Ordusu için
yenilikçi teknoloji çözümleri geliştirmek üzere Bristol’deki Savunma Bakanlığında düzenlenen
Robot Köpek Olimpiyatlarına katıldı. Programcılardan, robotik köpekleri 50 metrelik sprint
ve jimnastik gibi görevleri yerine getirmeleri için programlamaları istendi. Robotik köpeklerin
arkasındaki teknoloji yeni olmamakla birlikte, programlanabilme biçimlerinin sürekli ilerleme
kaydettiği ifade edilmiştir. Oldukça çevik olan ve birlikleri korumak, saldırı şeklinde olmayan
görevleri yerine getirmek için tasarlanan robotik köpekler; felaket bölgelerine ilaç ve yiyecek
arayarak veya teslim ederek birliklere yardım ediyorlar. Askerlerin daha hızlı, daha uzun süre
çalışmasına izin vermek ve tehlikeli görevlerden bazılarında daha geride durmalarını sağlamak
için robotik ve özerk sistemler giderek daha da önemli hale gelirken; bu sistemlerin modern
savaş alanında tehlikeli faaliyetler yürütme zorunluluğunu ortadan kaldırarak askerlerin yaşam
riskini önemli ölçüde azaltabileceği de belirtilmiştir.100
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Hastalar İçin Akıllı Çoraplar

Bir üniversite doktora öğrencisi, demans ve otizmli insanların sıkıntıda olduğunu hisseden akıllı
çoraplar icat etti. Kalp atış hızını, ter seviyelerini ve hareketi takip eden çoraplar, bakıcıların
olaylar tırmanmadan önce müdahale etmesini sağlıyor. Ayakların stres hakkında veri toplamak
için çok uygun bir yer olduğu belirtilirken, insanların her gün giydiği tanıdık bir giysi olmasıyla
da çorap oldukça makul bir araç olarak görülüyor. Akıllı çoraplar ile hastaların ölçümlerine bir
uygulama üzerinden kolayca erişilmesiyle de bakıcılara sürekli bir veri akışı sağlanıyor. Akıllı
çorapların, bunama yaşayan insanların günlük yaşamlarını daha kaliteli yapmaya da yardımcı
olacağı belirtilmiştir.
Akıllı çoraplar orta ve geç evre demansı olan insanlarla test edilirken, çorapların
geliştirilmesine fon sağlayan Alzheimer Derneği, 2040 yılına kadar Birleşik Krallık’ta
1,6 milyon demans hastasının olacağını ifade ediyor. Bu teknolojinin bir yıl içerisinde satışa
çıkması planlanmaktadır.101
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Apple’dan Heyecanlandıran Patent: Kameralı Apple Watch mu Geliyor?

Apple’ın resmen onaylanan yeni patenti, şirkete Apple Watch akıllı saatlerine kamera yerleştirme
hakkı tanıdı. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından bugün onaylanan yeni patent,
Apple’ın akıllı saatlerinin pin’ine kamera yerleştirilmesinin önünü açtı. Başvurusu 2019’da yapılan
ve yeni onaylanan patent, Apple Watch’un kamerayla gövdeden ayrılarak da kullanılabileceğini
gösterdi.
Apple Watch’ların dijital pin’inde kamera bulunmasının önünü yasal olarak açan yeni patent,
kameranın muhtemel işlevlerini de listeledi. Patentte paylaşılan bilgilere göre bilekte bulunacak
kamera, kullanıcıların el hareketlerini algılayabilecek ve sadece bir el hareketiyle fotoğraf çekmeyi
mümkün kılacak. Bununla birlikte kamera, standart bir kamera görevi görerek doğrudan bilekten
çıkarılarak da kullanılabilecek. Ayrıca paylaşılan bir başka görsele göre Apple Watch’ın gövdesi,
kayıştan ayrılarak tıpkı bir aksiyon kamerası gibi kullanılabilecek.102
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Japonya’da Robot Personel

Hizmet sektöründe robotların kullanımı Japonya’da yeni bir konu olmamakla birlikte pandemi
etkisi ile temassız etkileşim tercih sebebi haline gelmiş ve hizmet sektöründe bu tercihe yönelik
gözlemlenebilir bir artış yaşanmıştır. Bu durumun bir örneğini yemek zinciri Watami’nin robot
personel çalıştıracağını açıklaması olmuştur. Popüler yemek zinciri Watami, sınırlı bir süre için
robotların restoranda eleman olarak kullandırılacağını açıklamıştır. 13 Haziran’dan 10 Temmuz’a
kadar, Japonya’daki belirli şubelerinde robotlar, müşterileri karşılayarak yönlendirecektir. Müşteri
oturduktan sonra robot, menü açıklamasını sunarak üzerinde yer alan dokunmatik ekran aracılığı
ile siparişleri alacaktır. 103
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Samsung’dan Endüstrinin İlk 200 Megapiksel Görüntü Sensörü

Teknoloji devi Samsung Electronics, endüstrinin en yüksek piksel yoğunluğu olan 200
megapiksellik yeni bir görüntü sensörü çipini piyasaya sürerek mobil cihazlar için görüntü
sensörü çiplerindeki teknolojik gücünü pekiştirmiştir. Şirket, ISOCELL HP3 görüntü sensörünü
tanıtmış ve bu yıl içinde seri üretime başlayacağını eklemiştir. ISOCELL HP3, önceki yongalara
kıyasla piksel boyutunu yüzde 12 azaltarak 0,56 mikrometreye indirmiştir, bu da mobil cihaz
kamera modüllerinin boyutunun yüzde 20’ye kadar azalabileceği anlamına gelmektedir.
Şirket yeni görüntü sensörü çipinin Süper Dört Faz Algılama (QPD) otomatik odaklama
teknolojisini kullandığını belirterek, bunun sensörün tüm piksellerinin otomatik odaklama
yetenekleriyle donatıldığı anlamına geldiğini ifade etmektedir. Yeni görüntü sensörünün piyasaya
sürülmesiyle şirketin görüntü sensörü yongaları pazarındaki varlığını 100 milyondan fazla pikselle
genişletebileceği düşünülmektedir. Sektörde 50 milyondan fazla piksele sahip görüntü sensörü
çiplerinin pazardaki varlığının yüksek kaliteli kamera modüllerini benimseyen daha fazla akıllı
telefonla artmaya devam etmesi öngörülmektedir.104
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Rusya’da Windows 10 ve 11 İndirmeleri Engellendi
Rus devlet medyasının bildirdiğine göre Microsoft, şirketin resmi web sitesinden Rusya’da
Windows 10 ve 11 kurulumunu engellemiştir. Ülke içindeki kullanıcıların Windows 10’u indirme
girişimleri 404 hata mesajıyla sonuçlanmaktadır. TASS haber ajansı, Windows 11 (ISO) indirme
girişiminin Microsoft Destek iletişim sayfasına yönlendirildiğini bildirmiştir. Ancak yazılım, diğer
birçok çevrimiçi kaynakta olduğu gibi, bir bilgisayarın konumunu gizleyen sanal bir özel ağ (VPN)
ile kullanılabilmektedir. Instagram, Facebook ve Twitter’ın uygulamalara erişimi bu konumdan
kaldırmasıyla birlikte, VPN’lere olan talebin Rusya’da yüzde 2,692 oranında arttığı bildirilmiştir.
Mart ayı başlarında Microsoft, Ukrayna’nın işgali nedeniyle ve “hükümet yaptırım kararlarına
uygun olarak” ülkedeki Microsoft ürün ve hizmetlerinin yeni satışını askıya alacağını duyurmuştu.
Birkaç gün sonra, Ukrayna başbakan yardımcısı Mykhailo Fedorov, şirkete daha fazlasını yapması
ve bölgedeki ürünlerine erişimi engellemesi çağrısında bulundu. Microsoft, Haziran ayında
Rusya’daki işinde 400’den fazla çalışanın azaltılması da dahil olmak üzere önemli kesintiler
yaptığını duyurdu. SAP, Oracle, Dell, Sony Interactive Entertainment, AMD, Intel, Ericsson ve daha
fazlası dahil olmak üzere pek çok şirket Rusya’daki operasyonlarını sonlandırdı veya önemli
ölçüde azalttı.
Buna karşılık, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Rusya’da üretilen veya çıkarılan ürün veya
hammaddelerin ihraç edilmesinin yasaklanması” da dahil olmak üzere misilleme yaptırımları
tehdidinde bulundu.105
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İngiltere’nin İlk Rüzgâr ve Güneş Enerjisi Kullanan Telefon Direği

İngiltere’nin ilk kendi rüzgâr türbinine, güneş panellerine ve pil deposuna sahip olan, şebekeden
bağımsız cep telefonu direği Pembrokeshire yakınlarına kurulacak. Telefon direğinin iki yıl
boyunca yürütülecek bir pilot çalışma ile kırsal alana 4G kapsama alanı sağlaması planlanıyor.
Çalışma başarılı olursa, şebeke olmayan uzak ve kırsal bölgelere bağlantı sağlanmasıyla dijital
ekonomiye daha eşit erişim konusunda olumlu bir girişim olabileceği belirtilmekte.
Telefon direğinde kullanılan yeni bir rüzgâr türbini türünün hafif rüzgarlarda bile güç üretebileceği
ifade edilmekte. Geleneksel türbinlerden daha sessiz olması, kuşlar ve yarasalar için daha görünür
olmasıyla da telefon direklerinin kırsal alanlar için daha uygun hale geldiği de açıklanmıştır.
Yapılan bu pilot çalışma ile rüzgâr türbini ve güneş panellerinin ne kadar güç oluşturduğu ve
pillerin depolayabileceği enerji miktarının da öğrenilmesi planlanırken; ayrıca güneş panellerinin
ve rüzgâr türbinlerinin maliyetinin oldukça düşük olması nedeniyle sadece çevre için değil, aynı
zamanda sınırlı kapsama alanına sahip olan kırsal alanlar için de büyük bir fırsat olabileceği dile
getirilmekte..106
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Dünyanın İlk 1,5 TB Endüstriyel MicroSD Kartı

Micron Technology, Almanya’da gerçekleştirilen Embedded World fuarında gömülü video ve
yapay zekâ uygulamaları için dünyanın ilk 1,5 TByte microSD kartını sergiledi. Dünyanın ilk 176
katmanlı 3D NAND belleğiyle endüstriyel düzeyde video güvenliği için tasarlanan bu microSD
kartın üretim programına Alman iki tedarikçinin de eklendiği belirtilmekte.
5G, yapay zeka (AI) ve nesnelerin interneti (IoT) teknolojileri birleşirken; dünyadaki otonom
araçlar, video güvenliği, akıllı fabrikalar, enerji altyapısı, robotik, endüstriyel ulaşım, sağlık ve diğer
alanlarda gerçekleşen gelişmelerle çok büyük miktarda kritik görev verisinin üretileceği ve bu
verilerin depolanması, yönetilmesi, analiz edilebilmesi için yüksek sıcaklıklar, şok ve titreşimlere
maruz kalma gibi zorlu koşullarda bile büyük veri kümelerini işleyebilen endüstriyel düzeyde
bellek ve depolamanın olması gerektiği ifade edilmekte.
Bu 1,5 TByte microSD kartı; yüksek kapasite, şebeke bant genişliğini tüketen, maliyeti yüksek bir
süreç olan birincil depolama için sürekli olarak buluta veri yükleme ihtiyacını ortadan kaldırarak,
4K video kaydı ile plaka veya yüz tanıma gibi nesne algılama ve sınıflandırma gibi saniyede
sekiz tane yapay zekâ olayını eşzamanlı olarak işleyebilme kapasitesi sayesinde daha hızlı karar
verilmesini sağlanmakta. Bu hızın özellikle kritik kolluk kuvvetleri, halk sağlığı veya güvenlik
kararları için çok önemli olacağı belirtiliyor. Ayrıca endüstriyel ortamlarda arızalanabilen ve kritik
verilerin kaybına veya operasyonların kesintiye uğramasına neden olabilen tüketici sınıfı bellek
ve depolamanın aksine, bu microSD kartın endüstriyel uygulamalar için uzun bir ürün ömrü ve
güvenilirlik sağladığı da dile getirilmektedir.107
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Amazon’dan Drone ile Kargo Teslimatı

Amazon, bu yıl ilk kez müşterilerine drone ile kargo teslimatı yapacağını açıkladı. Şirketten yapılan
açıklamaya göre uygulama öncelikle ABD’nin California eyaletindeki Lockeford kasabasında
hayata geçirilecek ve daha sonra geniş bir alana yayılacak.
Amazon, açıklamasında, yeni uygulamayla ilgili tarih vermedi ancak konuya ilişkin olarak; “Bu
yıl, Lockeford’da yaşayan kullanıcılarımız, ilk kez kargoları hava yoluyla alabilecekler. Prime Air
(drone teslimatı hizmetinin adı) ile ilgili geri dönüşler, diğer yerlerdeki müşterilerimizin ihtiyaçlarını
karşılamak için oldukça önemli olacak.” açıklamasında bulundu.
Öte yandan, drone’lar bir gözlemci tarafından kontrol edilmeyecek. Bunun yerine diğer hava
araçlarından, insanlardan, hayvanlardan ve karşılaşabilecekleri diğer engellerden kaçınmaları
için sensörler kullanılacak. Kullanıcılar, Amazon’un sitesinde Prime Air için uygun ürünleri
listeleyebilecek, daha sonra da tahmini varış süresini görebilecekler.
Bu kapsamda, Amazon, paketleri bir saatten kısa sürede müşterilere güvenli şekilde ulaştırmayı
hedeflemektedir.108
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