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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 abonelerinin toplam mobil abonelere oranının 
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%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 yaratacak 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 
dört sayıya paydaşlarımızdan ve sektöre ilgi duyan kişiler tarafından olumlu geri dönüşler 
alınması bundan sonraki bülten araştırmaları konusundaki motivasyonumuzu daha da 
artırıyor. Bu sayıda siber güvenlikle ilgili makaleleri de okuyabilirsiniz. 

Bu kapsamda, bültenimizin 2022 yılı Ocak-Şubat-Mart dönemine ait 5. sayısını sunmaktan 
memnuniyet duyuyoruz.

	 	 	 	 	 	 	 			Ömer	Abdullah	KARAGÖZOĞLU

	 	 	 	 	 	 					Bilgi	Teknolojileri	ve	İletişim	Kurumu	Başkanı
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SEKTÖRDEN	MAKALELER
Siber Savaşlar: 2022’de Neler Beklemeliyiz? 
Yazan:  Christopher John HAUGHEY, Cyber Warfare: What To Expect in 2022, 
SecurityIntelligence, 22 Aralık 2021

Gayri	Resmi	Tercümesi:	Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi 

Siber savaşlar artık gelecekte olabilecek bir tehdit değil mevcut bir sorundur. Siber terörizm 
kavramı kulağa kurgusal bir filmden fırlamış gibi gelse de, birbirine bağlı dünyamız, bu 
kavramı gerçeklik haline getiren güvenlik açıklarıyla doludur.

Dijital dönüşüm, mobil uygulamalar ve e-ticaret ile tüketicilere büyük kolaylıklar getirmiştir. 
Bulut teknolojilerinin evrimi ve uzak çalışma ortamlarına geçiş, üretkenlik ve performans için 
önemli bir imkandır. Ancak suçlular ve siyasi aktivistler için modern internet, gerek finansal 
kazanç gerekse hükümetlere baskı veya siyasi istikrarsızlık niyetiyle olsun, amaçlarını yerine 
getirmek için geniş bir yol sunmaktadır.

Bu makalede siber savaş ve siber güvenlik konusunda 2022’de karşılaşılabilecek bazı 
tehditlere yer verilmektedir. 
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Web Sitelerine Zarar Verilmesi
Web sitesi tahribatı, genellikle düşük güvenlikli ve bakım eksikliği olan küçük siteleri hedef 
alan düşük seviyeli bir siber suç türüdür. Suçlular genellikle kötü niyetli olmayan genç amatör 
bilgisayar korsanları olsa da, bu tür olaylarla ilgili propaganda, uluslararası ilişkiler için endişe 
verici bir eğilimdir. Geçmişte Çin, Tayvan ve İran gibi çeşitli ülkelerden genç hacker’lar ve çeşitli 
kuruluşlar web sitelerini tahrif ederek ülkeler arası siyasi sorunlara yol açmıştır. Karmaşık 
siyasi meseleler devreye girdiğinde, “küçük” web sitesi tahrifinin önemi hafife alınmamalıdır.

Dağıtılmış Hizmet Dışı Bırakma (DDoS) Saldırıları
DDoS saldırıları, aynı anda birçok kaynaktan gelen bilgi akışıyla bir bilişim güvenlik sistemini 
alt etmek için birden çok bilgisayar kullanmaktadır. Bilgisayar korsanları, bu yaklaşımı 
sistemi tetiklemek ve güvenlik ekiplerinin fidye yazılımının sızması gibi daha ağır bir saldırıyı 
anlayamaması amacıyla kullanabilmektedir. Bu tür saldırılar özel sektörde, özellikle finans 
sektöründe giderek yaygınlaşmaktadır. 2021’in ortalarında, hükümet ve parlamento web 
siteleri de dahil olmak üzere Belçika genelinde 200’den fazla kuruluş DDoS saldırılarına 
maruz kalmıştır. Bu tür siber savaş, bireysel vatandaşlardan, organize gruplardan ve hatta 
kamu kurumlarından gelebilmektedir. Siber güvenlik uzmanları, DDoS saldırılarının gelişimini 
yakından izleyerek, bu saldırıların kaynaklarını ve bir bütün olarak hem kuruluşları hem de 
ülkeleri nasıl etkilediklerini takip etmektedir. Küresel bir siber güvenlik ve gizlilik şirketi olan 
F-Secure’un baş araştırma görevlisi olan Mikko Hyppönen, 30 yılı aşkın bir süredir yetkililere 
siber suçlarla mücadele konusunda yardımcı olmaktadır. Hyppönen, siber saldırılarla ilgili 
olarak “1990’larda ulusal hükümetlerin, istihbarat teşkilatlarının ve silahlı kuvvetlerin diğer 
ülkelere karşı kötü amaçlı yazılım geliştirip dağıttığına inanmazdım. Bu fikir bana bilimkurgu 
gibi gelirdi, ama sonradan siber araçların mükemmel silahlar olduğuna inandım. Çünkü, 
verimli, uygun fiyatlı ve inkar edilebilirler.” demektedir.

Fidye Yazılım (Ransomware) Çeteleri 
Fidye yazılımları, saldırgana ödeme yapılana kadar kurbanın bilgisayar 
dosyalarına, verilere veya programlara erişimini engelleyen (şifreleyen) 
kötü amaçlı yazılımlardır. Tipik olarak bu durumlarda siber saldırganlar 
kurbanlarına bir ültimatom verirken; kurbanlar verilerine, programlarına 
ya da sistemlerine erişim şifresini siber saldırgandan alabilmek için 
fidyeyi ödemekte ya da bunlara hiçbir zaman erişememektedirler. 
Zamanla büyüyen bu sorun, bireylere yönelik saldırıların ötesine geçerek, 
onları gasp eden çetelere milyonlar ödemek zorunda kalan şirketlerin 
ortaya çıkmasına yol açmıştır. Boru hattı işletmecilerinden, hastanelere, 
fidye yazılımı saldırıları 2021 yılında hiç olmadığı kadar büyümüştür. Bu 
saldırıların temel amacı maddi kazanç olsa da, aynı taktikler bir siber 
savaş kampanyasının parçası olarak kullanılabilmektedir.
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Kripto Paraların Gelişmesi
Siber suçlular, kripto para birimlerini fidye yazılımı saldırıları ve “kiralık bilgisayar korsanlığı” 
işletmeleri için tercih edilen ödeme yöntemi haline getirdiler. Bu durumun sebebi ödemelerin 
anonim olarak yapılabilmesidir. Ayrıca, ortaya çıkan büyük meblağlar göz önüne alındığında, 
mağdurların kısa sürede bilinen para birimleriyle ödeme yapması neredeyse imkansızdır. 
2021 yılı Temmuz ayında, Rusya merkezli fidye yazılımı çetesi REvil, Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki küçük kamu sektörü kuruluşlarında, kredi birliklerinde ve okullarda bilişim 
yönetim yazılımlarındaki bilinmeyen güvenlik açıklarından yararlanarak siber ataklar 
gerçekleştirmiş ve saldırı sonucu yüzlerce ABD şirketlinden Bitcoin olarak 70 milyon ABD 
Doları talep etmiştir. ABD’de kurulu petrol boru hattı şirketi olan ‘Colonial Pipeline’a yapılan 
saldırı, bu tarz fidye girişimlerinin en bilinenidir. Bloomberg, FBI’ın bu şirketin siber saldırı 
sonucu ödediği fidyenin çoğunun saldırıdan sorumlu olduğu iddia edilen Rus grubundan 
geri alındığının iddia edildiğini bildirmiştir. Kripto paralarla ilişkilendirilebilecek birkaç siber 
güvenlik sorunu ise şunlardır:

Cryptojacking:	Bilgisayar korsanlarının gönderdikleri e-postadaki bağlantıya tıklanması ile 
çalışmaya başlayan kötü amaçlı yazılım, yüklediği kod ile kurbanın bilgisayarının saldırganlar 
için kripto madenciliği amaçlı kullanılmasına yol açmaktadır. 

NFT	(Non	Fungible	Token	-	Değişmesi	mümkün	olmayan	değer):	2021’de büyük ilgi 
gören NFT’ler, siber korsanların da ilgisini çekmiştir. Siber korsanların kötü niyetli NFT’ler 
oluşturarak kullanıcı hesaplarını ve kripto para cüzdanlarını hırsızlığa açık hale getirebilecek 
kritik güvenlik açıkları tespit edilmiştir. Dünyanın en büyük NFT satış yeri olan OpenSea’nin 
sistemlerinde tespit edilen açık giderilerek birçok kullanıcının zarar görmesi engellenmiştir. 

Çalınan	 kripto	 cüzdanlar:	 Ağustos 2021›de bilgisayar korsanları, kripto para borsası 
Poly Network’ün sistemine sızarak 600 milyon ABD doları değerinde kripto para çalmıştır. 



BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE GELİŞMELER, 
YENİLİKLER VE ÖRNEK ÇALIŞMALAR6

Saldırıdan sonra, saldırıyı düzenleyen saldırgan, paraları güvende tutmak için çaldığını ve 
başka biri onları almadan önce hatayı vurgulamak için “güvenilir bir hesaba” koyduğunu iddia 
ederek bir süre sonra paraları hesaplara iade etmiştir. Ne yazık ki, tüm saldırı olayları bunun 
gibi mutlu bir sonla bitmemektedir. 

Kripto para birimi ile fidye ödemesi talep etmek, siber suçluların merkeziyetsiz finans 
sektörünü kendi avantajlarına kullanmalarının tek yolu değildir. Dijital para birimleri ve yeni 
nesil bankalar, bankacılıktaki geleneksel paradigmalara meydan okurken, mali suçlar için 
yeni yollar hepimiz için bir sorun haline gelmektedir. Kripto para birimleri ile ilgili olarak 2022 
boyunca bunun gibi daha fazla sorunun ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.

Silahlaştırılmış Operasyonel Teknolojiler 
Danışmanlık şirketi Gartner’a göre, siber suçluların 2025 yılına kadar operasyonel teknoloji 
ortamlarını insanlara zarar vermek veya öldürmek için bir silah haline getirmeleri 
beklenmektedir. Bilgisayar korsanları günümüzde de hayati hizmetleri kullanılamaz hale 
getirmek için kritik donanım veya yazılımları kapatabilir durumdadır.

Harvard Üniversitesi Kennedy Devlet Okulu’nda Siber Güvenlik konularında çalışan 
Tarah Wheeler, ünlü “WannaCry” fidye yazılımı saldırısı gibi siber savaş örneklerinin savaş 
suçları olarak sınıflandırılması gerektiğini iddia etmektedir. Kuzey Kore merkezli bilgisayar 
korsanlarının saldırısı önce ABD’de etkili olurken daha sonra Birleşik Krallık’taki Ulusal 
Sağlık Hizmetini (NHS) ve telekomünikasyon şirketi Telefonica’yı büyük zarara uğratmış, 
acil servisler kapanmış ve hastalar kanser tedavisi alamamıştır. Sağlık sistemine ilişkin bazı 
verilerin hala eksik olduğu değerlendirilmektedir. 

Wheeler, “23 yaşındaki bir kişi saldırı için gerekli çözümü bulamasaydı, sonuç olarak kaç 
kişinin ölebileceğini bilmiyoruz” demiştir.  Colonial Pipeline şirketine yapılan saldırılar ve 
Florida’daki su kaynağını zehirleme girişimi ise birbirine bağlı dünyamızın bulut çağında ne 
kadar savunmasız olduğunu kanıtlamaktadır. Gelecekteki savaşlar, bilgisayar korsanlarının 
dronları ve otonom araçları yanlış yönlendirmek veya kötüye kullanmak için kaçırdığı siber 
savaş operasyonlarını içerecektir. 

Sızma Saldırıları 
Sızma araçları, birçok karmaşık fidye yazılımı saldırısını destekleyen itici güçtür. İronik olarak, 
bu araçlar şirketlerin güvenlik duruşlarını test etmelerine ve zayıflıklarını belirlemelerine 
yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Artık bilgisayar korsanları, ulusal savunma veya finans gibi 
yüksek değerli verilere sahip kuruluşları hedeflemek için bu araçları kullanmaktadır. Gelişmiş 
kalıcı tehdit (Advanced persistent threat - APT) saldırıları, sonunda ağ erişimi elde etmek 
için yoğun sızma yöntemlerinden yararlanmakta ve ardından saldırganlar verileri çalarken, 
sistemin içinde oldukları algılanmamaktadır. Mart 2021’de, Birleşik Krallık’taki ‘University 
of the Highlands and Islands’a yapılan bir siber saldırı, kurumu bir günlüğüne 13 kolej ve 
tesisini kapatmaya zorlamıştır. Soruşturma, saldırganların, güvenlik araştırmacılarının meşru 
amaçlar için yaygın olarak kullandığı bir sızma testi araç seti olan Cobalt Strike’ı kullandığını 
ortaya çıkarmıştır. Bu tür siber suçlar giderek daha büyük bir sorun haline gelmektedir. Sızma 
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testi sektörü büyüklüğünün 2027 yılına kadar 3 milyar ABD dolarını aşması beklenmektedir. 
Bilgisayar korsanlarının kullandığı araçlar gelişmeye devam ettikçe, 2022’de daha fazla veri 
hırsızlığı ve saldırı bekleyebiliriz. 

Deepfake Teknolojisi 
“Derin öğrenme” ve “sahte” kelimelerinin bir birleşimi olan Deepfake, birinin aslında hiç 
söylemediği veya yapmadığı bir şeyi söylediğini veya yaptığını gösteren görüntüler, video, ses 
ve metin içeren, kurgulanmış bir yapımdır. Yapay zeka ve derin öğrenme teknolojisi daha 
gelişmiş ve erişilebilir hale geldikçe, insanların meşru olmayan kazançlar için sahtekarlık 
yapması kolaylaşmaktadır. 2020’de bir Hong Kong banka müdürü, tanıdık bir sesle, bir şirket 
müdürüyle konuştuğuna inandığı için sahte bir telefon görüşmesiyle kandırılmıştır. Yönetici, 
dolandırıcılığı daha inandırıcı kılan direktör ve bir avukat arasında ek sahte e-postalar ile 
birlikte 35 milyon ABD dolarlık transfer yapma talebine derhal izin vermiştir. Suçlular, 
bankalarda büyük çaplı hırsızlıklar gerçekleştirmek veya borsaları manipüle etmek için ses 
klonlama ve Deepfake yöntemini kullanabilir, bu da potansiyel olarak finansal piyasalarda ve 
daha geniş kamusal alanda kitlesel paniği tetikleyebilmektedir. Mart 2021’de FBI, kötü niyetli 
kişilerin önümüzdeki 12-18 ay içinde dış etki operasyonları için Deepfake ve ses klonlama 
gibi sentetik içerikten yararlanacağını öngörmüştür. 

2022 Siber Güvenlik İçin Başarı mı yoksa Fiyasko Yılı mı? 
Şubat 2020’de Amazon, tarihteki en büyük dağıtılmış hizmet dışı bırakma (DDoS) saldırısını 
engellemiştir. O dönemde e-ticaret güvenlik uzmanları saldırıyı “göz ardı etmememiz gereken 
bir uyarı” olarak ilan etmişti. Ancak 2022’ye girerken düşünmemiz gereken sadece e-ticaretin 
güvenliği değildir. Pek çok süper güç arasındaki siyasi huzursuzluk, bazı medya kuruluşlarını 
şimdiden bir “Siber Soğuk Savaş” tahminleri yapmaya sevk etmektedir. Ekim 2021’de ABD, 
küresel bir fidye yazılım karşıtı girişimi oluşturmak için 30 ülkeyle bir forum düzenledi. Beyaz 
Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’nin ev sahipliğinde düzenlenen çevrimiçi toplantı, kripto 
paraların yasadışı kullanımı gibi büyük siber güvenlik konularında birleşik bir savunma 
cephesi ve kolluk kuvvetleri işbirliğini oluşturmaya yönelik ilk önemli adımdır. 

SONUÇ
Sabah haberleri açtığınızda ülkenize karşı büyük bir siber saldırı yapıldığını, bilgisayar 
korsanlarının bankaları, kamu hizmetlerini, ulaşım merkezlerini, hastaneleri ve enerji 
sistemlerinin kontrolünü ele geçirdiğini duyduğunuzu hayal edin. Çok uzak görünse de, 
bu senaryo bugün tamamen mümkündür. Teknoloji ilerledikçe ve özellikle güçlü ülkeler 
arasındaki siyasi çekişmeler uluslararası ilişkileri yıpratmaya devam ederken, şirketlerin 
sistemlerini saldırılara karşı korumak için daha fazlasını yapması gerekiyor. Siber uzayda 
savaş tahmin edilemez ve takip edilmesi zordur. Ancak her olay güvenlik ekipleri için ders 
niteliğindedir. Devlet kurumları, siber saldırılara uğrayan OpenSea ve Poly Network şirketleri 
kadar şanslı olmayabilir.1 

1  https://securityintelligence.com/articles/cyber-warfare-what-to-expect-2022/
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Siber Güvenliğin Yeni Normali: 2021 Yılının En Önemli Üç Trendinin 
ve 2022 Tahminlerinin İncelenmesi 

Yazan: Mieng LİM, The New Normal of Cybersecurity: Examining the Top Three 2021 Trends 
and 2022 Predictions, CPO Magazine, 29 Aralık 2021

Gayri	Resmi	Tercümesi: Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi 

2021 yılı, kuruluşlara belirsizliğin ve dönüştürülmüş bir gerçekliğin iş dünyasında yeni 
normal olduğunu göstermiştir. Uzaktan çalışma, küresel salgına geçici bir çözüm olarak 
düşünülmüşken, artık iş ortamının düzenli bir parçası olarak kabul ediliyor ve şirketlerin 
çalışma şeklini temelden değiştirmektedir. Bu durum, kuruluşların siber güvenlik stratejilerini 
dönüştürmek ve genişleyen bir BT altyapısına, IoT cihazlarının sayısının hızla artmasına 
ve daha karmaşık saldırganlardan gelen yeni bir tehdit dalgasına ayak uydurmak için eş 
zamanlı olarak cevap vermeleri gerektiği anlamına gelmektedir. 2021’deki en önemli siber 
güvenlik trendlerine ve siber güvenlik ortamının 2022 ve sonrasında nereye gideceğine ilişkin 
öngörülere aşağıda yer verilmektedir.

2021 yılının en önemli üç siber güvenlik trendi
1)	Organizasyonel	davranışın	değişmesi

2020 yılında bir anormallik gibi görünse de, 2021 olayları bize, COVID-19’un devam eden 
etkisinden kaynaklı olarak, çalışanların büyük bir kısmının halen uzaktan çalışmakta olduğu 
büyük miktarda işten çıkarmalar, toplumlarda hızla yayılan sosyal adalet hareketi vb. gibi 
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küresel ölçekte büyük değişikliklerin mevcut olduğunu göstermiştir. Geçtiğimiz yıl boyunca, 
kuruluşlar aşağıdakiler de dahil olmak üzere devam eden pek çok değişim yaşamışlardır: 

• Ortaklıklar ile birleşme ve satın alma faaliyetlerinde daha detaylı inceleme aşaması

• Ürün geliştirme aşamasından itibaren daha güvenli tasarım yaklaşımının benimsenmesi

• Siber güvenlik ağ stratejilerinin daha fazla benimsenmesi

• Birlikte çalışabilirlik konusunda artan talep

• Uzaktan işgücü modeline devam edilmesi

• Müşterilerden ve hissedarlardan gelen baskıya dayalı olarak sürdürülebilirliğe doğru daha 
fazla geçiş

Bu büyük baskılar, kuruluşların ve özellikle siber güvenlik camiasının işlerini daha güvenli 
ve esnek hale getirmek için daha proaktif bir yaklaşım benimsemeleri gerektiğini açıkça 
ortaya koymaktadır. Hızlandırılmış değişimlerin sürekli artan ritmine uyum sağlamak için 
kuruluşların bu yeni normale uyum göstermeleri gerekmektedir. Güvenlik açısından, sistem 
açığı yönetimi her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Kuruluşlar, şirket içinde çalışırken 
bir gecede tamamen uzaktan çalışır hale dönüştüler. Buna ek olarak, işletmeler potansiyel 
bir dizi yeni saldırıyla karşı karşıya kaldılar. Bağlanabilirlik açısından bakıldığında, güvenlik 
uzmanları artık izlenmeyen ağların yanı sıra çalışan kurumsal sistemlerden de sorumlu hale 
gelmişlerdir.

İlginç bir şekilde, yeni uzaktan çalışma modeli, güvenlik açısından hem avantajlar hem de 
dezavantajlar getirmiştir. Örneğin, ev sistemleri ve bilgisayarlar, bir ofiste olduğu gibi ana 
sisteme doğru hareket ve saldırı için aynı yollara sahip olamayabileceklerinden tehdit aktörleri 
bu değişikliğe uyum sağlamak zorunda kalmışlardır. Diğer taraftan,  sosyal mühendislik 

perspektifinden bakıldığında, daha önce yalnızca teknoloji perspektifinden 
saldırıları durdurmaya odaklanan kuruluşlar, genel güvenlik amacıyla güçlü 
bir temel oluşturmak için insanların ve süreçlerin önemini kabul etmek 
zorunda kalmışlardır. Geçtiğimiz yıl şirketlere, organizasyonu korumak 
amacıyla birlikte çalışan insanlar, süreçler ve teknolojinin birleşimini içeren 
savunmacı bir duruş benimsemenin ve buna sıkıca sarılmanın önemini 
göstermiştir.

2)	Siber	tehditlerin	değişimi

2021 yılında, siber tehditlerin yaklaşımında ve türünde de bir dönüşüm 
yaşanmıştır. Salgının başlangıcında, saldırganlar sağlık sektörünü hedef 
almaya başladılar ve tıbbi tesisler ile hastaneler saldırılardan zarar görmüş,  
sonrasında ise tehdit,  petrol ve gaz gibi kritik altyapılara doğru genişleyerek,  
üretimden satışa tüm basamakları içeren her zamankinden daha karmaşık 
çok aşamalı ve çok yönlü saldırılara dönüşmüştür.

Şirketler, potansiyel saldırı çeşitliliklerini karşılayacak şekilde kaynaklarını 
değiştirmek zorunda kalmaktadır. IoT açısından değerlendirildiğinde ise ağa 
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erişen bu cihazların ne kadar güvenli olduğunu bilmenin bir 
yolu bulunmamaktadır. Bu durum, ağ trafiği analiz araçlarının 
gerekliliğini ve saldırıları en aza indirmek için korumaların 
yeterli olduğundan emin olmayı inanılmaz derecede önemli 
hale getirmektedir.

Fidye yazılımı açısından bakıldığında, güvenlik endüstrisi bir 
bütün olarak kötü amaçlı saldırganlara ayak uyduramadığını 
göstermiştir. Kuruluşlar, özellikle küçük ve orta ölçekli 
işletmeler (KOBİ’ler), genellikle tespit ve müdahale 
araçlarına sahip olmadıkları için savunmasızdır ve bir kez 
bir olay meydana geldiğinde, fidye yazılımı daha etkili hale 
gelmektedir. Bir kuruluşun fidyeyi ödemeye hazır olduğu 
belirlendiğinde, kuruluş kendisini daha fazla hedef haline 
getirmekte ve çok yönlü saldırılara açık hale gelmektedir. 
Kuruluşların artık bu sorunlardan kurtulamayacakları açıktır. 
Bu nedenle, kendilerini fidye yazılımlarına karşı savunmak 
için çok katmanlı bir güvenlik yaklaşımı benimsemeleri 
gerekmektedir.

3)	Savunma	stratejilerini	uyarlamak

Geçen yıl içerisinde siber tehditler gelişirken, siber güvenlik 
savunma stratejilerinde de bir takım değişiklikler meydana gelmiştir. Sızma testini güvenlik 
açığı yönetimiyle birleştirmek kuruluşların sık kullandığı stratejilerden biridir. İster dâhili 
olarak sızma testini üstlenmek isterse bir üçüncü tarafın katılımıyla sızma testi hizmetlerini 
gerçekleştirmek şeklinde olsun, bu savunma stratejisi, bir tehdit aktöründen önce güvenlik 
zayıflıklarını ortaya çıkarmak ve önceliklendirmek amacıyla hem güvenlik açığı yönetiminin 
hem de sızma testinin güçlü yönlerinden yararlanmaktadır.

Ancak bu, tehdit tabanlı testin yalnızca bir yönüdür. 2021 yılı boyunca diğer mücadele stratejisi 
trendlerinin yükselişi aşağıdaki hususları içermiştir:

• Çok faktörlü veya iki faktörlü kimlik doğrulamanın daha geniş çapta kullanımı

• Kimlik yönetişimi ve erişim yönetimi politikalarının güçlendirilmesi

• Geniş kapsamlı uygulama ve veri güvenliğini geliştirme

Bu çok katmanlı stratejileri benimseyen kuruluşlar, saldırı yüzeylerini azaltmada ve potansiyel 
tehditleri belirleme ve keşfetmede daha etkili olmuşlardır. Başka bir deyişle, olayları izlemek 
için uyarlanabilir güvenlik araçlarından başarıyla yararlanan ve ardından bu faaliyetlerin 
ortamlarında anormal olup olmadığını belirlemek için belirli süreçleri kullanan güvenlik 
ekipleri, kayıpları en aza indirmede ve işletme genelinde daha fazla hasarı önlemede başarıya 
ulaşmışlardır.
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2022 ve Sonrası İçin En İyi Üç Siber Güvenlik Tahmini
1)	Yeni	yasalar	ve	düzenlemeler

Gelecekte ABD hükümetinin, artan veri gizliliği mevzuatı, artan idari sorumluluk, fidye yazılımı 
ödemeleri ve kötü aktörler için angajman kuralları ile ilgili düzenlemelere ve siber sorumluluk 
sigortası kontrolleri dahil olmak üzere siber güvenlik faaliyetlerine yönelişini artırması ve 
ABD’de yeni yasa ve düzenlemelerin yürürlüğe girmesi muhtemeldir. Bu öğelerin her birine 
aşağıda daha ayrıntılı bir şekilde yer verilmektedir: 

Başkan Biden tarafından 2021 yılı mayıs ayında Federal Hükümet ağlarının güvenliğini 
artırmayı amaçlayan Kanun Hükmünde Kararname yayımlanmıştır. Tehdit aktörlerinin kritik 
altyapıyı ele geçirmeye odaklanmasıyla, hükümet muhtemel saldırıları ve veri gizliliği ihlali 
gerekliliklerini ele alma çabalarını hızlandıracaktır. 2022 ve sonrasında, gizlilik söz konusu 
olduğunda, kuruluşa yönelik bir ihlalin maliyeti de dâhil olmak üzere, finansal raporlama 
alanına daha fazla önem verileceği değerlendirilmektedir.

Gelecek için bir başka tahmin ise yükümlülüklerin artırılmasıdır. Şirketlerin sahip olduğu tüm 
bilgilere ve ABD hükümetinin sahip olduklarına bakıldığında, kuruluşların birbirlerine yardım 
etmek için atabilecekleri adımları ve bunun sorumluluğu nasıl etkileyeceğini belirlemek 
önem taşımaktadır. Örneğin, “bilgi paylaşımı söz konusu olduğunda, güvenlik uzmanları ve 
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organizasyon liderleri kendi şirketlerini nasıl koruyabilecekler?”, “hisse sahipleri ve kişilerin 
dava hakkındaki bilgileri şirket aleyhine kullanılabilir mi?” gibi sorular gündeme gelmektedir. 

Gelecekte, bu veri noktalarının ve ikaz işaretlerinin, gizliliği ihlal edilmiş bir durumda kuruluş 
için ne anlama geldiğini belirlemediklerinden dolayı yöneticilerin daha fazla inceleneceğini de 
göreceğiz. Kamuoyu, şirketleri doğru adımları atmadıkları veya kuruluşları içindeki güvenlik 
endişelerinin farkında olmadıkları için daha kaba ve acımasız bir şekilde yargılayacaktır. 
Kuruluşlar büyüdükçe, yöneticiler siber güvenlikte aktif bir rol üstlenmelidir ve herhangi bir 
tehdit olması durumunda, bir olayın bunların bütün çabalarına rağmen meydana geldiğini 
ispatlayan belirli çok katmanlı stratejilere ihtiyaç duyulacaktır.

Son olarak, siber sigorta oranları hızla yükselirken, kuruluşların kendilerini uygun bir 
şekilde korumalar ve sağlam bir siber altyapılarının olduğunu göstermeleri çok önemlidir. 
Şirketlerin siber uygulamaları zayıfsa, büyük olasılıkla gelecek için sigorta teminat miktarını 
alamayacaklar veya karşılayamayacakları maliyet engelleyici politikalarla karşılaşacaklardır. 
Siber sigorta şirketlerinin piyasadan endişe verici bir oranda çıkmaları sonucu şirketlerin siber 
güvenlik alanında üçüncü taraf bir sağlayıcıya güvenmek yerine kendi kendilerini sigortalama 
modeline doğru kaydığını görebiliriz.

2)	Artan	siber	tehdit	ortamı

Şimdi ve önümüzdeki yıl, kuruluşlar,  kötü niyetli aktörlere karşı korunmak için siber 
güvenlik temellerine bağlı kalmalıdır ve korunma gerçekten bunun anahtarıdır. Bir saldırı 
gerçekleştiğinde, kuruluşlar, cevap vermek için çabalamakta ve duruma tepki vermektedirler. 
Şirketler, çabalarını güvenlik temellerine odaklamak için proaktif bir yaklaşım benimsemelidir. 
2022 ve ötesine baktığımızda, muhtemelen şunları göreceğiz:

• Artan tedarik zinciri saldırıları

• Artan operasyonel teknolojiler (OT)/nesnelerin interneti (IoT) saldırıları

• Hizmet olarak artan fidye yazılımı

• Benzersiz ve özel siber güvenlik araç setlerinin artan kullanımı

Bu hususlardan ikisini daha derinlemesine vurgulayalım. Gelecekte, bir hizmet olarak fidye 
yazılımı büyük olasılıkla muazzam bir şekilde artacaktır. Niçin? Çünkü bir ağı ihlal etmek ve 
bir dayanak kazanmak, kötü oyuncular için hala geçerli bir seçenek. Bir kuruluşun güvenlik 
duruşunda var olan pek çok kusurla birlikte, ihlaller de yaygınlaşmaktadır. Fidye yazılımı, 
istismardan sonraki bir dizi adımı gerçekten otomatik hale getirmektedir. Dolayısıyla, 
güvenlik temelleri güçlendirilene kadar, özellikle KOBİ’ler için bu hızlı kapkaç yöntemi hala 
mümkündür.

Son olarak, 2022 ve sonrasında, güvenlik araç setlerini belirli hedefler için özelleştiren 
yeteneklerini artırmış kötü aktörlerde bir artış göreceğiz. Bunların tespit edilmesi daha zordur, 
ancak aynı zamanda onlara özel bir imza da ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bunu bir iş olarak 
yapan daha kötü aktörlere de tanık olacağız. Güvenlik gereçlerini özelleştirdikleri ve güvenlik 
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açığının günler, aylar, haftalar veya yıllar boyunca tespit edilemeyebileceği bir dayanak elde 
ettikleri için kötü aktörler, ek kötü amaçlı yazılım, fidye yazılımı, truva atı ve arka kapılar 
eklemek ve kuruluştan daha fazla fidye almak amacıyla yasa dışı erişim sağlayarak uygun bir 
teklif oluşturabilmektedirler. 

3)	Pazar	ve	organizasyonel	davranıştaki	değişiklikler

İş alanındaki tüm değişiklikler ve etkileri ile kuruluşlar bunalıma giriyor. Kuruluşların 
izlemesi gereken çok fazla güvenlik çözümünün olması uyarı ve kısıtlama taleplerine ayak 
uydurmalarını da güçleştirmektedir. Gelecekte, zorunluluk gereği, şirketlerin siber güvenlik 
tedarikçilerini birleştirmeleri ve daha az kaynaktan güvenlik araçları ve hizmetleri almaları 
beklenmektedir. Yakın tarihli bir IBM araştırmasında, şirketlerin ağlarında ortalama olarak 
45 siber güvenlik aracı kullandığı ifade edilmektedir. Siber güvenlik teknolojisi kümesi hızla 
artarken, kuruluşlar yaklaşımlarını basitleştirmeye ve en fazla sayıda hizmeti tek bir çatı 
altında birleştirebilen güvenlik sağlayıcılarıyla çalışmayı düşünecektir.

Sonuç olarak ve belki de şimdiye kadar ihmal edilmiş olan siber güvenlik, nihayet yönetim 
kurulu masasında bir koltuğa sahip olacaktır. Kuruluşlar, son birkaç yılda meydana gelenleri 
görmezden gelemezler. Artık siber güvenlik stratejileri ve çözümleri için daha fazla bilinirlik ve 
finansman bulunmaktadır. Bu ise, muhtemelen organizasyonel planlarda belirgin bir değişim 
yaşayacağımız anlamına gelmektedir. Spesifik olarak, risk yönetimi faaliyeti perspektifinden 
bakıldığında, şirketler varlık korumasına odaklanmaktan ziyade kayıpları önlemeye 
odaklanacaklardır. Veri güvenliği ve koruma görevlileri istihdam ederek ve güvenlik ekiplerini 
güçlendirerek kayıpları önleme yeteneğine yatırım yapacaklardır. Önümüzdeki yıllarda ihtiyaç 
daha da artacağından, yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri de siber güvenliğe daha fazla 
dahil olacaklardır.

2021’de devam eden olaylar herhangi bir şeyi pekiştirdiyse, o da kuruluşların ağlarını 
ve altyapılarını saldırılara karşı korumada aksamalara uğramamaları veya hazırlıksız 
yakalanmamaları gerektiğidir. Bu çalkantılı ortamda en iyi koruma ise hem olası saldırıları 
önlemek için proaktif olan hem de saldırılar olabileceği ve meydana geleceği zaman yanıt 
veren çok katmanlı bir güvenlik yaklaşımını uygulamaya koymaktır.

Kuruluşlar değişen şartlara ve küresel olaylara uyum sağladıkça aktif risk yönetimi daha da 
büyük bir rol oynamaya devam edecektir ve 2022 ve sonrası için öngörülerin gerçekleşeceğine 
dair bir garanti olmasa da kesin olan bir şey var ki o da siber güvenlik her zamankinden daha 
önemli hale gelecektir.2

2  https://www.cpomagazine.com/cyber-security/the-new-normal-of-cybersecurity-examining-the-top-thre-
e-2021-trends-and-2022-predictions



BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE GELİŞMELER, 
YENİLİKLER VE ÖRNEK ÇALIŞMALAR14

Meta Evren Çağında Siber Güvenlik 

Yazan: Cybersecurity in The Era of The Metaverse, BOLTONSHİELD, 28 Aralık 2021
Gayri	Resmi	Tercümesi:	Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi 

Meta Evren kavramı önceki yıllarda kamuoyunda pek bilinmeyen bir kavram iken bir yıl gibi 
kısa bir süre içinde en popüler konulardan biri haline gelmiş olup hem deneyimli iş dünyası, 
hem bilgi teknolojisi profesyonelleri hem de sıradan insanlar için ortak bir gündem oluşturma 
noktasındaki önemini artırmaktadır.

Google Arama Motoru üzerinden yapılan sorguların popülaritesini analiz eden bir hizmet olan 
Google Trends’e göre, “Meta Evren” terimi, 2020 yılının Aralık ayında en diplerde yüzde bir 
olarak yer alan popülaritesini on ay içerisinde yüzde yüze çıkarmıştır. Çin, Singapur, Türkiye, 
Kanada, BAE ve Amerika Birleşik Devletleri gibi pazarlarda bu konudaki gelişmelere ilgi 
gösteren kullanıcıların bu artıştaki etkisi yadsınamaz derecede önemlidir.

Kavramın gün geçtikçe popülerleşmesi “Meta Evren tam olarak nedir ve profesyonellerin 
yanı sıra küçük işletmeler ve büyük kuruluşların siber güvenlik ve gizlilik stratejilerini ileriye 
taşıma konusunda düşünme biçimlerini nasıl etkilemelidir?” sorularını ortaya çıkartmaktadır.

Meta Evren Nedir?
Potansiyelinin geniş kapsamlı olması ve çok sayıda paydaşa hitap etmesi nedeniyle Meta 
Evren kavramı ilk bakışta karmaşık bir kavram gibi görünse de oldukça yalın bir fikre 
dayanmaktadır.

Meta Evren en basit tanımıyla gerçek dünya kavramlarının, uygulamalarının ve bireylerinin 
dijital temsillerini içeren, bu unsurların birbirleriyle etkileşimlerini sağlayan ve bu etkileşimleri 
kolaylaştırmak için kişisel ve mobil bilgi işlem ile görsel-işitsel araçların yanı sıra sanal ve 
artırılmış gerçeklik kullanan çevrimiçi sanal bir ortamdır.
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Birbirinden farklı Meta Evrenler oldukça uzun bir süredir mevcut olmakla ve bu evrenlerin 
önemli bir kısmı çoğu zaman birbiriyle temas ediyor olmakla birlikte İnternetin tamamında 
yer alan görüntü, metin, ses ve videoların hepsini tek bir platformda kapsayan ve kullanıcılar 
tarafından üç boyutlu olarak deneyimlenebilecek tek bir Meta Evren yaratma çabaları devam 
etmektedir.

Meta Evren Kavramı Yeni Bir Kavram Mı?
Meta Evren kavramı hem bir fikir hem de kullanılabilir bir ürün veya hizmet olarak oldukça 
uzun bir süredir varlığını sürdürmektedir. Terimin kendisi ilk defa 1992’de Neal Stephenson 
tarafından yazılan Snow Crash isimli bilim kurgu romanında tanımlanmış olup, gerçek 
dünyaya dayalı üç boyutlu sanal bir alanda insanların dijital avatarları kullanarak birbirleriyle 
nasıl etkileşime girebileceğini açıklayan bir kavram olarak doğmuştur.

2003 yılında kurulan ve insanların kendileri için bir avatar yaratarak ve kendi para birimleriyle 
tamamladıkları çevrimiçi sanal bir dünyada ikinci bir hayata sahip olmalarını sağlayan 
çevrim içi multimedya platformu “Second Life” Meta Evren kavramının pratiğe dökülmüş 
öncülerinden biri olmuştur.

Ernest Cline’ın 2011 tarihli Ready Player One romanı ise, Meta Evren kavramını anlatısının 
tam merkezine koymuş olup; geleceğin toplumunun sanal gerçeklik kulaklıkları ve kablolu 
eldivenler kullanan OASIS adlı bir Meta Evren aracılığıyla distopik eğiliminden kaçışını 
anlatmaktadır.

Kavram ilk defa tanımlandığından beri oyunları veya sanal dünyaları gelişen çevrim içi 
topluluklara dönüştürmek için Meta Evren temellerini kullanan çok sayıda geliştirici olmuş 
bu durum da farklı Meta Evren sayısını hızla artırmıştır.

Microsoft’un Kurumsal İletişim Başkan Yardımcısı Frank Shaw şirketin 2021 yılı Aralık ayı 
başında düzenlediği ve ağırlıklı olarak sanal gerçeklik, yapay zekâ ve hiper bağlantı konularına 
odaklanan Ignite konferansında Meta Evren kavramının hem yeni bir ortam hem de yeni bir 
uygulama türü hakkında düşünmemize yol açtığını bu durumun da web ve web sitelerinin 

1990’larda teknolojiye bakış açımızı değiştirmesi gibi büyük bir olay 
olduğunu ifade etmiştir. Shaw, Meta Evrenlerin gelecekte çoğalacağı 
konusundaki beklentisini açıkça ifade etmiş olup Microsoft’un meta 
veri depoları oluşturmak ve yönetmek için bulut tabanlı bir dizi araç 
ve kaynak sunabileceğini belirtmiştir.

Şirketin hâlihazırda yönetmekte olduğu birçok başarılı Meta Evren 
bulunmakta olup bunlardan bir tanesi küçük çocukları ve gençleri 
hedefleyen Minecraft oyununun geçtiği Roblox Meta Evreni bir diğeri 
ise inanılmaz derecede popüler bir hayatta kalma oyunu olan Fortnite 
etrafında şekillenen Fortnite Meta Evrenidir.

Meta Evren Neden Birdenbire Bu Kadar Popüler 
Oldu?
Meta Evren kavramı ile ilgili temel teknolojiler uzun süredir 
geliştiriliyor olsa da, kavramın popülerliğini gerçekten artıran gelişme 
2019 yılında başlayan korona virüs salgını olarak görülmektedir. 
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Salgın sırasında daha fazla insan hibrit veya tamamen uzaktan çalışma modeline geçtiğinden 
insanlarla fiziksel bir ortamda yüz yüze görüşme zorlaşmış ve telekonferans araçlarının 
değeri artmıştır (Örneğin, Zoom şirketinin hisse senetleri Nisan 2019’da 62$ değerindeyken 
Ekim 2020’de 511$’a fırlamıştır).

Sadece Zoom değil Skype ve Microsoft Teams gibi alternatif hizmetler bu ihtiyacı görmüş olup 
Meta Evren kavramı vesilesiyle dizüstü bilgisayar ekranının veya masaüstü monitörünün 
sınırlarının ötesine geçmek istemektedir çünkü Meta Evren kavramı salgın riskleri ve 
tehditleri olmadan ofis ortamının bir benzerinin oluşturulmasına olanak tanımaktadır. Meta 
Evren buna ek olarak artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerini de bu yeni ofis ortamıyla 
birleştirebilmektedir.

Örnek vermek gerekirse, bir beyin fırtınası toplantısı, doğası gereği daha rahat ve 
yapılandırılmamış olduğu için sanal gerçeklik vasıtasıyla yapılabilirken, bir süpermarket 
deposunun stok yönetimini tartışmak amacıyla düzenlenen bir başka toplantı, canlı veriler 
üzerine eklenen artırılmış gerçeklikten yararlanarak gerçekleştirilebilmektedir.

Bütün bunlara ek olarak, yazılım verimliliği, donanım maliyeti ve hayal gücümüz gibi kısıtlayıcı 
faktörler bir kenara bırakılırsa Meta Evrenin günlük görevleri ve etkinlikleri geliştirme şeklinin 
esasen sınırsız olduğu ortaya çıkmaktadır. Basit bir tarih dersi, yalnızca uzaktan bağlanılarak 
sanal gerçeklik üzerinden anlık coğrafi seyahatlerle birleştirebilir ve elde edilen sonuçlar 
oyunlaştırma teknikleri kullanılarak katılımcıların ilgi ve etkileşimi tetiklenebilmektedir.

Girişimci Jon Radoff’a göre Meta Evren İnternet’in yalnızca yeni bir versiyonu değil, onlarca yıllık 
video oyunu geliştirmesiyle şekillenen yeni bir formudur. Birkaç yıl önce basite indirgenerek 
oyunlaştırma adıyla anılan Meta Evren kavramı bugün eğitim, alışveriş, canlı müzik, fitness 
ve sayısız diğer hizmetin kullanım durumlarını iyileştirmek için yıllardır büyük çabalarla elde 
edilen oyun deneyimlerini kullanmaktadır.

Markalar, Şirketler ve Kuruluşlar Neden Meta Evrene Akın Ediyor?
Meta Evren hala şekillendirilirken, dinamikken ve henüz doygunluğa ulaşmamışken konuya 
ilgisi olan taraflarca bu alanda pay sahibi olmak konusunda acele edilmesi beklenen bir 
durumdur.

Önceki dönemde 37 milyar ABD dolarından fazla gelir elde eden, Amerikan çokuluslu spor 
ürünleri şirketi Nike, 2021 yılının Aralık ayında miktarı net olarak açıklanmamakla birlikte 60 
milyon ABD doları civarında olduğu tahmin edilen bir kaynağı önde gelen NFT (Değiştirilmesi 
Mümkün Olmayan Değer - Nunfungible Token) stüdyolarından biri olan RTFKT’yi satın almak 
amacıyla harcamıştır. RTFKT, sanal spor ayakkabılar ve NFT’ler konusunda uzmanlaşmış bir 
şirket olup Nike’ın Meta Evren varlığını güçlendirmek ve buna ek olarak sanal giysiler ile 
kullanıcılar tarafından çevrimiçi olarak satın alınabilecek diğer dijital aksesuarları piyasaya 
sürmek için şirketin bilgi birikimini kullanması beklenmektedir. Nike satın alıma ilişkin yaptığı 
açıklamada, Meta Evren konusundaki çabaları önemli gördüğünü ima ederek, RTFKT’nin 
kültür ve oyunu birleştiren yeni nesil koleksiyonlar sunmak için en son yeniliklerden yararlanan 
lider bir marka olduğunu ifade etmiştir. Nike yönetim kurulu başkanı ve genel müdür John 
Donahoe ise, bu satın almanın Nike’ın dijital dönüşümünü hızlandıran ve sporcular ile içerik 
oluşturuculara spor, yaratıcılık, oyun ve kültürün kesişim noktasında hizmet vermeye olanak 
tanıyan önemli bir adım olduğunu ifade etmektedir.
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Nike gibi birçok kurumsal firmanın konuya ilgisi nedeniyle Meta Evren ortamındaki işler 
kozmetik yükseltmelerin ötesine geçmiş olup ünlü medya kuruluşu Business Insider’a 
göre, Meta Evrendeki dijital mülklerin değeri katlanarak artmaktadır. Business Insider’ın 
analizlerine göre, yalnızca 2021 yılının son iki haftalık süresi içinde sanal emlak alımlarına 100 
milyon ABD dolarından fazla yatırım yapılmış olup tek bir sanal arazi arsası 4,3 milyon ABD 
dolarına satılmıştır. Bu durumun oluşmasında iki temel neden bulunmaktadır.

Birinci neden kimlik kavramı etrafında şekillenmektedir. Meta Evren, kullanıcıların dijital bir 
dünyada fiziksel benliklerinin doğru yansımalarını yaratmaya istekli oldukları, tamamen 
gerçekleştirilmiş bir dijital kimlik kavramına dayandığından, bu, hem doğrudan hem de 
dolaylı olarak birçok kişisel bilgiyi ifşa ettikleri anlamına gelmektedir. Bu durum ise doğal 
olarak, ürün tanıtımını ve pazarlamasını geliştirmek ve ürünlerini kullanıcıların yaşadığı 
fiziksel ve dijital dünyalarda satmak isteyen perakende şirketler ve reklamcılar için çok çekici 
bir potansiyel oluşturmaktadır.

Hina Irshad’a göre Meta Evren geleneksel reklamcılıktan daha deneyimsel ve heyecan verici, 
aynı zamanda dijital reklamcılıkta alışılandan daha az müdahaleci olan marka etkileşimlerinin 
yaratılmasına doğru bir geçiş olanağı sağlamaktadır çünkü mevcut dijital pazarlama artık 
yeterli değildir ve pazarlama stratejilerinin başarılı olarak kabul edilebilmesi için büyüleyici, 
anlamlı ve sürükleyici olması gerekmektedir. Bu ihtiyaç Meta Evren tarafından kolaylıkla 
yerine getirilebilmektedir.

İkinci neden ise, her ikisi de son on yılda muazzam bir kullanım ve popülerlik artışı yaşayan 
kripto paralar ve kripto para kavramının temeli olan blok zincir teknolojisi ile ilgilidir. Kripto 
paralar blok zincir teknolojisi kullanılarak oluşturulmuş Meta Evrenlerde, dijital öğeleri satın 
almak için hâlihazırda kullanılmaktadır.

Bunun en güzel örneklerinden birisi kripto para birimlerini, blok zincir teknolojisini ve 
yukarıda bahsedilen sanal gayrimenkul satın alma yeteneğini birleştiren Decentraland’dır. 
Decentraland’de kullanıcılar, söz konusu Meta Evrendeki LAND adı verilen sanal arazileri 
değiştirilemez bir tür jeton teknolojisi olan ERC-721 algoritması vasıtasıyla satın alabilmektedir. 
Bu algoritma vasıtasıyla hayata geçirilen kripto para biriminin ismi MANA olup Decentraland 
içerisinde yapılan diğer alışverişlerde de kullanılabilmektedir.

Meta Evrenlerle ile İlgili Herhangi Bir Risk Var Mı?
Bu soruya tek bir kelime ile cevap verilmesi bekleniyorsa kuşkusuz bunun cevabı evet 
olacaktır. Her yeni ortamda olduğu gibi, özellikle aşırı sayıda yeni kullanıcıyı çeken ve bunların 
çoğunun da ilgili teknoloji konusunda bilgisiz olduğu her ortam gibi Meta Evrenlerde de 
farkında olunması gereken çok sayıda risk ve tehdit vardır.

Meta Evrenler Kullanıcıları Hangi Tehditlere Maruz Bırakıyor?
Meta Evrenler genellikle genel ya da özel bir otorite tarafından düzenlenmeyen alanlardır ve 
bu ortamlarda kullanıcılar da genel olarak deneyimsizdir. 

Cisco Talos’un sosyal yardım başkanı Nicki Biasini, Business Insider ile yaptığı bir röportajda, 
Meta Evrenlerin diğer alanlarda sahip olunan güvenlik önlemlerine sahip olmaması nedeniyle 
dolandırıcılık ve diğer geleneksel suçlar için büyük bir potansiyel taşıdığını ifade etmektedir. 
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Daha da ötesi bu ortamlarda oluşan dolandırıcılıklardan etkilenen insanlar için başvurulacak 
çok fazla bir yer bulunmamakta ve bir dolandırıcılık olması durumunda mağdurun durumu 
düzeltmek için yapabileceği pek de bir şey olamamaktadır. Potansiyel saldırganlar 
kullanıcılardan bir miktar parayı veya kullanıcıların kişisel verilerini çalmak için sanal bir 
ürünün meşru satıcısı gibi görünmek kadar basit teknikleri kullanabilir durumdadır ve blok 
zincir teknolojisinin kullanılması nedeniyle genel olarak bu işlemlerin izi sürülememektedir.

Halihazırda gerçekleşmiş olan kayıtlı dolandırıcılıklardan bazıları, kurbanın, kötü niyetli 
bir üçüncü kişiye kripto para cüzdanını kullanmak için tam erişim verdiği ve ardından tüm 
jetonlarını ve kripto paralarını kaybettiği bir kandırılma sürecini içeren sahte akıllı sözleşmeler 
vasıtasıyla yapılmaktadır.

Cisco Talos’un teknik lideri Jaeson Schultz, akıllı sözleşmedeki işlevlerden birinin onaylama 
fonksiyonu olduğunu ve bu fonksiyonun çevrimiçi takas hizmetlerine ilişkin belirli koşullar 
yerine getirildikten sonra alıcının kripto para cüzdanından para transferi yapılmasına olanak 
sağladığını belirtmekte olup siber suçluların tüm kripto paraları ve ilişkili tüm NFT’leri 
kullanıcıların cüzdanlarından çıkarmak amacıyla bu onaylama işlevini kötüye kullandığını 
gördüklerini ifade etmektedir.

Buna ek olarak, bazı blok zincir kullanıcıları, insanların paralarını dolandırmak için bankalar ve 
diğer finans kurumları da dahil olmak üzere meşru markalar gibi davranabilmektedir.

Blok zincir teknolojisi, atanmış bir yönetici, moderatör veya başka bir düzenleyici otorite 
olmaksızın doğası gereği merkezi olmayan bir yapıya sahip olduğundan, çalınan veya başka 
bir şekilde yasa dışı olarak cüzdan dışına çıkarılan miktarı geri almak için yapılandırılmış bir 
yol bulunmamaktadır.

Bilgisayar korsanları bütün bunlara ek olarak sahte NFT’ler de satmaya çalışmaktadır.

Meta Evreni Daha Güvenli Hale Getirmek İçin Neler Yapılabilir
Meta Evrenler söz konusu olduğunda yukarıda listelenen nedenlerden dolayı, somut ve 
kitaba dayalı bir önlem dizisi tanımlamak oldukça zordur. Bu durum güvenlik yükünün 
önemli bir kısmının kullanıcıların omuzlarında olduğu anlamına gelmektedir. Kullanıcılar 
Meta Evrende diğer kullanıcılarla birlikte zaman geçirirken ve etkileşim kurarken ne kadar 
eğitimli, proaktif ve dikkatli iseler korunma seviyeleri de o kadar yüksek olmakta, konu bu 
denli hassas olduğundan kullanıcılar tarafından yapılan en küçük bir ihmal ise ciddi zararlara 
yol açabilmektedir.

Bu noktada verilebilecek en önemli tavsiye, kullanıcıların bilgisayar korsanları veya diğer kötü 
niyetli aktörler tarafından nasıl algılandıklarını keşfetmeleri gerektiği ile ilgilidir. Çünkü herhangi 
bir kullanıcı, cüzdanın ne kadar kripto varlık içerdiğini açık edecek bir eylemde bulunursa 
hedef olarak algılanma riski artmakta, hedef olarak algılanan kullanıcıların dolandırıcılık veya 
diğer saldırılara gerçekten hedef olma olasılığı da bir o kadar yükselmektedir.

Bu husus özellikle blok zincir teknolojisi vasıtasıyla hazırlanan ve yukarıda detayları 
anlatılan akıllı sözleşmeler konusunda daha da önemli bir hal almaktadır. Kullanıcıların akıllı 
sözleşmelere imza atarken bu sözleşmelerin tıpkı gerçek hayattaki sözleşmeler gibi bazı 
kuralları olduğunu ve bu kuralların geniş yetkilerle tanımlanmasının potansiyel birçok zarara 
yol açabileceğini biliyor olması gerekmektedir. Akıllı sözleşmelerin klasik sözleşmelerden 
yegâne farkı akıllı sözleşmenin tamamlanmasının ardından sözleşme içerisinde ödemeye 
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yönelik tanımlanmış kural ve koşulların bir kod aracılığıyla otomatik olarak uygulanacağı 
hususudur ki kötü niyetli kişiler tarafından çok geniş bir şekilde tanımlanmış ve kullanıcılar 
tarafından dikkatle tetkik edilmeyen maddeler tüm kripto varlıkların kaybedilmesine yol 
açmaktadır.

Meta Evrenlerde faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşlar bu hususu akılda tutarak 
her zaman tek bir anahtar kaideye göre hareket etmelidir: Akıllı bir sözleşme ancak onu 
şekillendiren kurallar ve koşullar kadar güvenli, emniyetli ve etkilidir. Kullanıcılar her zaman 
akıllı bir sözleşmeyi değerlendirebilecek ve bir istismar olasılığını mümkün olan maksimum 
ölçüde azaltabilecek kadar yetkin ve güvenilir bir ortağa danışmalıdır. Bu tür ortakların, yasal 
teknolojinin yanı sıra siber güvenlik konusunda da bilgili olmaları gerekir. Daha da ötesi Meta 
Evren konusuyla ilgilenen tüm kurum ve kuruluşlar, Meta Evren kavramının belirli niteliklerini 
ve özelliklerini hesaba katacak özel bir strateji tasarlamadan önce geleneksel anlamda en 
yüksek gizlilik, veri güvenliği ve siber güvenlik standartlarını sağlamalıdır.

Meta Evrenler bir boşlukta mevcudiyetini sürdürmekte değildir. Tıpkı İnternet’in kendisi ve 
diğer çevrim içi platformlar gibi Meta Evrenlere bağlanmak için de cihazlar, altyapı ve yazılım 
dahil olmak üzere birçok araca ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla tüm donanım ve yazılımlar 
güvenli, en son güvenlik yamalarının tümü ile güncel, doğru bir şekilde yapılandırılmış, 
tasarlanmış ve kurulmuş olmalıdır.

Bir diğer deyişle geleneksel siber güvenlik protokolleri ve stratejileri, Meta Evren için belirlenen 
güvenlik protokolleri ve stratejilerine eşlenik olacak şekilde yüksek oranda düşünce, planlama 
ve yatırım gerektirmektedir.

Birçok kurum, kuruluş ve hatta devlet tarafından daha kapsamlı kripto para ve blok zincir 
teknolojisi düzenlemelerinin yolda olduğu ima ediliyor olsa da ne şu anda ne de yakın 
gelecekte Meta Evrenleri etkileyen tüm güvenlik sorunlarını çözecek bir sistemin hayata 
geçirilmesi pek de olası görünmemektedir. 

Bu noktada akılda tutulması gereken önemli bir husus, Meta Evrenlerin dağıtılmış bir 
sistem yapısına dayanması nedeniyle farklı coğrafi konumlarla ilişkili olabileceği gerçeğidir. 
Kullanıcılar farklı noktalara dağıtılmış verilerinin farklı devletlerin ve düzenleyici kurumların 
denetimi altında nasıl ele alındığı konusunda mümkün olduğunca bilgi sahibi olmaya gayret 
etmelidir.3

3  https://boltonshield.com/en/cybersecurity-in-the-era-of-the-metaverse/
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YAPAY	ZEKÂ

İsviçre’de Yürüyüş Yapabilen Robot Geliştirildi 

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından, zorlu arazi şartlarında hızlı 
ve sağlam bir şekilde hareket etmesini sağlayan yeni bir kontrol yaklaşımı ile ANYmal adlı 
dört ayaklı bir robot geliştirdi. Makine öğrenimi sayesinde bir robotun, ilk kez çevresinin 
görsel algısını, doğrudan bacak temasına dayanan dokunma hissi olan propriyosepsiyonla 
birleştirmeyi öğrendiği ve böylece engebeli araziyi daha hızlı, verimli ve sağlam bir şekilde 
geçmesinin sağlandığı belirtildi. ANYmal’ın deprem, nükleer felaketler veya orman yangınları 
gibi insanlar için çok tehlikeli olan ve diğer robotların da zorlu araziyle baş edemediği yerlerde 
kullanılabileceği öngörülmektedir. 

Robotik Sistemler Laboratuvarı’nda geliştirilen bu dört ayaklı robot ANYmal, kaygan ve 
engebeli orman yollarında 120 metreyi düşme ve yanlış bir adım olmadan, insana göre 
yaklaşık 4 dakika daha hızlı bir şekilde 31 dakikalık bir yürüyüşle tamamlamaktadır.

Robotun yetenekleri gerçek dünyada test edilmeden önce, bilim adamları tarafından sistem 
sanal bir eğitim kampında sayısız engele ve hata kaynağına maruz bırakılmıştır. Böylece 
robotun engelleri aşması için ideal yolun yanı sıra çevresel verilere ne kadar güvenebileceğini 
ve bu verileri ne kadar kullanabileceğini öğrenmesi hedeflenmiştir.4

4  https://techxplore.com/news/2022-01-robots-hike.html 
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Yapay Zeka ile Karmaşık Sistemleri Kontrol Etme 
Elektrik kesintileri, finansal ağ arızaları ve tedarik zinciri kesintileri, mevcut yöntemlerle 
kontrol edilmesi çok zor veya imkânsız olan karmaşık sistemlerde tipik olarak karşılaşılan 
birçok sorundan sadece birkaçıdır. Yapay zekaya (AI) dayalı kontrol sistemleri, karmaşık 
süreçleri optimize etmeye yardımcı olabilmekte ve ayrıca yeni iş modelleri geliştirmek için 
kullanılabilmektedir. 

Frankfurt Finans ve Yönetim Okulu’ndan Profesör Lucas Böttcher ile birlikte, ETH araştırmacıları 
tarafından karmaşık sistemleri ve ağları istenen hedef durumlara yönlendirmek için 
tasarlanmış AI Pontryagin adlı çok yönlü bir Yapay Zeka tabanlı kontrol sistemi geliştirilmiştir. 
Araştırmacılar, sayısal ve analitik yöntemlerin bir birleşimini kullanarak, AI Pontryagin’in, AI 
daha önce ideal çözüm hakkında bilgilendirilmese bile, sistemleri en uygun şekilde kontrol 
etmeyi otomatik olarak nasıl öğrendiğini göstermektedir.

Karmaşık sistemlerdeki dalgalanmalar, elektrik kesintilerini tetikleyebilmektedirler. Bu tür 
olaylardan kaçınmak ve dayanıklılığı artırmak için sistem uzmanları tarafından çok çeşitli 
kontrol mekanizmaları ve düzenlemeler tasarlandı. (Örneğin, elektrik şebekelerinde voltaj 
kontrolü veya finansal kurumlarda stres testi). Yine de karmaşık dinamik sistemleri manuel 
müdahale ile kontrol etmek her zaman mümkün değildir.

AI Pontryagin’i amaçlandığı gibi kullanmak için AI’ya öncelikle hedef sistemin dinamikleri 
hakkında bilgi sağlanmalıdır. Tedarik zincirlerinde bu, olası tedarikçilerin sayısının yanı sıra 
satın alma maliyetleri ve geri dönüş sürelerinin ayrıntılarını içerebilir. Bu bilgi, hangi alanların 
dinamik optimizasyon gerektirdiğini belirlemek için kullanılmaktadır. Kullanıcılar ayrıca, 
mevcut stok seviyeleri gibi sistemin başlangıç durumu ve kaynak kullanımını en aza indirirken, 
stoku belirli seviyelere yenileme gerekliliği gibi istenen durumlar hakkında bilgi vermelidir.5

5  https://techxplore.com/news/2022-01-complex-artificial-intelligence.html
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Yapay Zeka Tarafından Yönetilen Yapay Rahim Geliştirildi 
Çinli bilim insanları tarafından yapay zekanın yönettiği yapay rahim tasarlandı. Bu sistem 
ile annedeki rahim ortamı dış dünyaya taşınarak bebeklerde oluşabilecek olası hastalıkların 
tespitinin sağlanacağı belirtildi. Suzhou Biyomedikal Mühendisliği ve Teknolojisi Enstitüsü 
tarafından üzerinde çalışılan bu sistemin insan denemeleri yapması yasaktır. Fareler üzerinde 
gerçekleştirilen deneylerde yapay zekanın yönettiği yapay bir rahim oluşturmayı başaran 
uzmanlar, bu rahimde embriyo büyütmüşlerdir. Bu yöntem ile yaşamın kökenini ve insanların 
embriyonik gelişiminin daha iyi anlaşılacağı, aynı zamanda doğum kusurlarını ve diğer önemli 
üreme sağlığı sorunlarını çözmek için teorik bir temel oluşturacağı da ifade edildi.6

6  https://www.iflscience.com/health-and-medicine/this-artificial-womb-and-ai-nanny-is-the-future-of-child-develop-
ment-claim-chinese-scientists/



BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE GELİŞMELER, 
YENİLİKLER VE ÖRNEK ÇALIŞMALAR 23

Makine Bakımında Yapay Zekâ Kullanımı 
Bakım-onarım ile ilgilenen kişiler için makineden çıkan sesler; makinenin iyi veya sağlıklı bir 
durumda olup olmadığı, yakında bakım ya da acil onarım gerekip gerekmediği konusunda 
yararlı ipuçları vermektedir. Bir makinenin arızası zamanında fark edildiğinde, daha 
maliyetli olabilecek büyük bir arıza önlenebilmekte veya arızalanmadan önce müdahale 
edilebilmektedir. Sonuç olarak, teknik altyapının işletilmesinde ve bakımında, seslerin 
izlenerek analiz edilmesi önem kazanmaktadır.

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü (ETH Zürih) araştırmacıları, bir makinenin sağlıklı olup 
olmadığını veya bakım gerektirip gerektirmediğini otomatik olarak algılayan yeni bir makine 
öğrenimi yöntemi geliştirdi. Bu makine öğrenim yönteminde, makine seslerinden gerekli 
bilgileri çıkarmak için kanıtlanmış sinyal işleme ve veri analizi kullanıldı. Bu yeni yaklaşım, 
özellikle yüksek frekanslı sinyaller için uygun olmakla birlikte, bir makinenin sesinin sağlıklı 
olup olmadığını otomatik olarak algılamayı da sağlamaktadır. Algoritmalara bir makinenin 
düzgün çalıştığında nasıl ses çıkardığı öğretilmiş ve sesin normalden saptığını algılayacak 
şekilde eğitilmiştir. Yapılan çalışmada makine öğrenimi yaklaşımının, sesler arasındaki 
anormallikleri tespit ederek, farklı sinyal türlerine veya farklı görevlere uygulanabilecek 
kadar esnek olduğu gösterilirken; yöntemin gelecekteki endüstriyel uygulamalarda faydalı 
ve güvenilir şekilde kullanabilmesi için çok sık uyarı vermeden ilgili sesleri kaçırmaması 
gerektiği de belirtilmiştir.7

7  https://techxplore.com/news/2022-02-artificial-intelligence-healthy-machines.html 
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Yapay Zekâ ve Büyük Veri, Vahşi Yaşamı Korumaya Yardımcı 
Olabilir 
Günümüzde, hayvan ekolojisi alanı da Büyük Veri ve Nesnelerin İnterneti çağına ayak 
uydurmaya başlamıştır. Uydular, insansız hava araçları ve hayvanlara veya çevrelerine 
yerleştirilen otomatik kameralar, sensörler ve karasal cihazlar gibi gelişmiş teknolojiler 
sayesinde artık yaban hayatı hakkında büyük miktarda veri toplanabilmektedir. Bugün, 
büyük veri kümelerini analiz etmek için çeşitli yapay zeka (AI) programları mevcuttur, ancak 
bunlar genellikle doğaları gereği geneldir ve vahşi hayvanların davranışlarını ve görünüşlerini 
gözlemlemek için tam olarak uygun değildir. İsviçre Teknoloji Enstitüsü (EPFL) ve diğer 
üniversitelerden bilim adamlarından oluşan bir ekip, bilgisayar vizyonundaki ilerlemeleri 
ekolojistlerin uzmanlığıyla birleştirerek bu sorunu çözmek ve daha doğru modeller 
geliştirmek için öncü bir yaklaşımın ana hatlarını çizdi. Bugün ortaya çıkan bulgular, yaban 
hayatı türlerinin korunmasına yardımcı olmak için AI kullanımına yeni 
bakış açıları getirmektedir.

Artık, yaban hayatı araştırmaları yerelden küresele 
geçmiştir. Modern teknoloji artık yaban 
hayatı popülasyonları hakkında daha 
doğru tahminler üretmek, hayvan 
davranışlarını daha iyi anlamak, 
kaçak avcılıkla mücadele 
etmek ve biyolojik çeşitlilikteki 
düşüşü durdurmak için 
devrim niteliğinde yeni yollar 
sunmaktadır. Ekolojistler, 
büyük veri kümelerini 
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kullanarak vahşi yaşam türlerini hızlı bir şekilde sınıflandırmak, hayvanları saymak ve belirli 
bilgileri toplamak için görüntülerden, videolardan ve diğer görsel veri biçimlerinden temel 
özellikleri çıkarmak için yapay zekayı ve daha özel olarak bilgisayar vizyonunu kullanabiliyorlar. 
Halihazırda bu tür verileri işlemek için kullanılan jenerik programlar genellikle kara kutular 
gibi çalışırlar ve hayvanlar alemiyle ilgili mevcut bilgilerin tamamını kullanmazlar. Dahası, 
özelleştirilmeleri zordur, bazen düşük kalite kontrolünden muzdariptirler ve potansiyel olarak 
hassas verilerin kullanımıyla ilgili etik sorunlara maruz kalmaktadırlar. Ayrıca, özellikle 
bölgesel olanlar başta olmak üzere çeşitli önyargılar içerirler. Örneğin, belirli bir programı 
eğitmek için kullanılan tüm veriler Avrupa’da toplanmışsa, program,  diğer dünya bölgeleri 
için uygun olmayabilmektedir.

Bu çerçevede, bir hayvanı otomatik olarak tanımlamak için yeni makine öğrenimi algoritmaları 
kullanılabilir. EPFL’nin Bertarelli Vakfı Bütünleştirici Sinirbilim Başkanı ve çalışmanın ortak 
yazarı Prof. MackenzieMathis “Bir zebranın benzersiz şerit deseninin kullanılması veya 
videodaki hareket dinamikleri kimliğinin bir imzası olabilmektedir. İşte, ekoloji ve makine 
öğreniminin birleşmesi bu kilit noktadır. Saha biyoloğu, üzerinde çalışılan hayvanlar hakkında 
muazzam bir alan bilgisine sahiptir ve makine öğrenimi araştırmacıları olarak bizim işimiz, bir 

çözüm bulmak için araçlar oluşturmak ve onlarla birlikte çalışmaktır.” açıklamasında 
bulundu.8

8  https://www.myscience.ch/news/2022/artificial_intelligence_and_big_data_can_help_preserve_wild-
life-2022-epfl
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Güney Koreli Telekomünikasyon Şirketleri, Mobil Dünya 
Kongresi’nde Yapay Zeka Teknolojilerini Sergiledi 

Güney Kore’nin üç büyük mobil operatörü, İspanya’da düzenlenen küresel mobil teknoloji 
ticaret fuarında metaverse hizmetlerinden yapay zeka robotlarına kadar en son teknolojilerini 
gösterime sundu. Barselona’da gerçekleştirilen 2022 Mobil Dünya Kongresi (MWC) etkinliğinde 
Koreli SK Telecom, kullanıcıların şirket tarafından oluşturulan sanal bir dünya olan Meta 
Planet’i robotik bir kol üzerinde deneyimlemelerini sağlayan dört boyutlu metaverse hizmetini 
tanıttı. Kablosuz operatör ayrıca, kullanıcıların stadyumlardan kafelere kadar çeşitli çevrimiçi 
ortamlarda kişiselleştirilmiş avatarları kullanarak başkalarıyla etkileşime girmesine imkan 
tanıyan bir metaverse platformu olan sanal toplantı platformu ifland’ı sergiledi.

Bir diğer Koreli şirket olan Korea Telecom, zemini dezenfekte eden ve iç mekanlardaki havayı 
temizleyen bir yapay zeka sterilizasyon robotu da dahil olmak üzere şirketin son teknoloji 
ürünlerini tanıttı. Samsung Electronics de fuara katılarak yeni nesil dizüstü bilgisayar ve akıllı 
telefonlarını ilk kez sergiledi.9

9  https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2022/03/133_324614.html 
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Çin Dünyanın Yapay Zekâsına Öncülük Edecek 
Çin yapay zekâ uygulamalarında dünyaya liderlik etme yolunda ilerleme kaydetmektedir. 
Çin’de gerçekleştirilen Pekin Kış Olimpiyatlarında uygulanan yeni yapay zekâ ve robotik 
teknolojileri, Çin›in güçlü teknolojik avantajlarını öne çıkarmıştır. Sürücüsüz otobüslerden 
5G destekli yüksek hızlı trenlere kadar gelişmiş Çin teknolojisi olimpiyat sürecinde öne çıktı 
ve dikkatleri üzerine çekti. Yapay zekâ, robot şeflerin hamburgerler yapması ve sporcuların 
hayati istatistiklerini ölçen akıllı yataklar ile Çin’de yapay zekânın itici bir güç haline geldiği 
2022 Pekin Kış Olimpiyatları sırasında açıkça görüldü. Çin’in yapay zekâ da dâhil olmak üzere 
stratejik teknolojilere on veya yirmi yıl içinde hâkim olması beklenmektedir.10

10  http://www.chinadaily.com.cn/a/202203/15/WS62300554a310cdd39bc8ca9c.html 
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Böceklerden İlham Alınarak Tasarlanan Yapay Zekâ Çipi 

Fransa’daki araştırmacılar, bir proje kapsamında böceklerden ilham alarak hibrit bir yapay 
zekâ çipi üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. 3 milyon Euro bütçe ayrılan projede, bilim 
insanları, tüketici robotiği, implante edilebilir tıbbi teşhis mikroçipleri ve giyilebilir elektronikler 
için farklı yapay zekâ teknikleri ile bellekleri birleştirmeyi hedeflemektedirler.

Yapay zekâ işlemcileri ve bellekleri arasında veri taşımak, bellek içi bilgi işlem ve GraphCore, 
Cerebras gibi yüksek düzey entegre yapay zekâ işlemcilerinde ele alınan önemli bir tasarım 
alanı olmakla birlikte; bu yaklaşımın çok dayanıklı, yüksek yoğunluklu ve çözünürlüklü, kalıcı 
bir bellek gerektirdiği de bilinmektedir. Bu sebeple, araştırmada verileri gerçek zamanlı 
olarak işlemek amacıyla Bayes Çıkarım Motoru ile yerel bir İğnecikli Sinir Ağı modülünün 
birleştirilmesi de planlanmaktadır. 

Yürütülen projede, bellek yoğunluğu ve güvenilirliği açısından donanım gereksinimlerini 
rahatlatmak için böceklerin sinir sistemlerinden ilham alındığı ve sınırlı miktardaki gürültülü 
veriden öğrenmeyi mümkün kılmak için ihtiyaç duyulan yeni nano sistemlerin inşa edilmesinin 
hedeflendiği de belirtildi.11

11  https://www.eenewseurope.com/en/e3m-for-hybrid-ai-chip-inspired-by-insects/ 
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Microsoft Veri Merkezi Finlandiya’daki Evleri Isıtacak 

Microsoft ve Finlandiya’nın en büyük enerji şirketi, Helsinki yakınlarında bir yandan sunucuları 
soğuturken diğer yandan evleri de ısıtacak yeni bir veri merkezi için ortaklık kurdu. 
Microsoft ve Fortum, duyuruyu, birkaç yıllık geliştirme sürecinin ardından gerçekleştirdi. 
Atık veri merkezi ısısı mevcut su boruları aracılığıyla çevredeki Espoo ve Kauniainen 
şehirlerindeki evlere, işyerlerine ve belediyeye taşınması planlanıyor. Microsoft’a göre, veri 
merkezi, Fin kamu sektörüne, işletmelere ve bireylere bulut hizmetleri sağlamanın yanı 
sıra yerel bulut müşterileri için yanıt sürelerini kısaltmak suretiyle yaklaşık 11 bin yeni iş 
imkanı sağlayabilecektir. Microsoft’un 200’den fazla veri merkezinden oluşan küresel bulut 
kompleksinin bir parçası olan tesisin hidrojen yedekleme gücüne sahip Avrupa’nın ilk veri 
merkezi olması hedeflenmektedir. Microsoft, projeyi “veri merkezlerinden gelen atık ısıyı geri 
dönüştürmek için dünyanın en büyük girişimi” olarak tanımlasa da, veri merkezinin boyutu 
hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Veri merkezine akan güç, tıpkı onun sağladığı ısı 
enerjisi gibi yüzde 100 emisyonsuz olacaktır. Fortum’un Başkanı ve CEO’su Markus Rauramo, 
veri merkezinden gelen atık ısının kullanılmasının CO2 emisyonlarını yaklaşık 400.000 ton 
azaltabileceğini ve bunun “iklim değişikliğini azaltma konusundaki ortak tutkumuzla mümkün 
olan daha temiz bir dünya için önemli bir adım” olarak adlandırdığını ifade etti.12

12  https://www.theregister.com/2022/03/17/microsoft_datacenter_finland/ 
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Yüz Tanıma Teknolojisi İle Ruslara Kimlik Tespiti 
ABD’li yapay zekâ şirketi Clearview Al tarafından sunulan yüz tanıma teknolojisinin Ukrayna 
Savunma Bakanlığı tarafından cumartesi gününden bu yana kullanılmaya başlandığı bildirildi. 
Amerika Birleşik Devletleri merkezli istihbarat platformu Clearview Al’ın sunduğu teknoloji 
sayesinde bakanlığın Rus saldırganları ortaya çıkarabileceği, yanlış bilgi ile mücadele 
edebileceği ve ölülerin kimliğini saptayabileceği belirtildi. Clearview Al’ın danışmanlarından 
Lee Wolosky, Ukrayna’nın ücretsiz kullanımına sunulan etkin yüz tanıma arama motorunun 
yetkililere kontrol noktalarında şüpheli kişileri tespit etme imkânı tanıyacağını belirtti. 

Şirketin veri tabanı sayesinde Ukrayna’nın parmak izini eşleştirmekten çok daha kolay bir 
şekilde ölüleri tespit edebileceğini belirten Clearview yöneticisi teknolojilerinin hasarlı 
yüzlerde bile çalıştığının altını çizdi.13

TOGG’u Üretecek Robotlar Parçasız Provalara Başladı 
TOGG’un Gemlik tesisindeki binaların inşaatında son aşamaya gelinirken, yüzde 86’sı 
tamamlanan gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladı. Elektrik 
kablolama ve boru hatlarının kurulumu büyük oranda tamamlandı. Toplam 250 robotun yer 
alacağı tesiste, bu yılın temmuz ayı sonunda deneme üretimleri başlayacak. Aynı çatı altında 
topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle “Bir Fabrikadan Daha Fazlası” olarak 
tanımlanan ve toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen TOGG Gemlik 
tesisinde boyahane ofisleri de tamamlandı.

Homologasyon testlerinin tamamlanmasını müteakiben 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C 
segmentindeki ilk aracı olan SUV’un pazara çıkmasının ardından  yine C segmentindeki Sedan 
ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de 
aileye katılmasıyla aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. 
TOGG, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç 
üretmeyi planlıyor.14

13  http://web.interpress.com/app/document/viewer/a127a59a-3419-46de-8858-3c95432a5128?cid=%2FD8awL 5xRS4%3D
14  https://www.trthaber.com/haber/bilim-teknoloji/toggu-uretecek-robotlar-parcasiz-provalara-basladi-666214.html
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GİYİLEBİLİR	TEKNOLOJİLER
Elon Musk’ın ‘Beyin Çipi’ Projesi Hayvan Hakları Savunucularının 
Hedefinde 

Elon Musk’ın ‘Beyin Çipi’ Projesi Neuralink ve birlikte çalıştığı Kaliforniya Üniversitesi 
maymunlara işkence etmekle suçlandı. Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, 2020 yılında 
‘beyin çipi’ projesi Neuralink’in ilk tanıtımını gerçekleştirmişti. Beyne implante edilebilen beyin-
bilgisayar arayüzleri geliştiren şirket, 2021 yılı başlarında da bu cihazın maymunlar üzerindeki 
deneylerde başarılı olduğunu gösteren bir video paylaşmıştı. Ancak birçok bilim insanı, bu 
proje hakkında endişeli olduklarını dile getirerek insanların beynine çip yerleştirmenin 
olumsuz sonuçlar doğurabileceğini, projenin ticari kazançlar için sömürülebileceğini ifade 
etmişti. Şimdi de bir hayvan hakları kuruluşu, Musk’ın maymunlar üzerinde denenen projesini 
hayvanlara zarar vermekle suçladı.

Kâr amacı gütmeyen bir hayvan hakları savunucusu grubu olan Sorumlu Tıp Merkezleri 
Komitesi (PCRM), Elon Musk’ın Neuralink şirketini ve Kaliforniya Üniversitesi’ni Hayvan 
Refahı Yasası’na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle ABD Tarım Bakanlığı’na şikâyet etti. 
Kuruluş, Neuralink’i maymunlara işkence yapılmasını finanse etmekle suçladı. Futurism’e 
göre PCRM, Kaliforniya Üniversitesi’ni 23 maymun üzerinde ‘ölümcül deneyler’ yapmak ve 



BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE GELİŞMELER, 
YENİLİKLER VE ÖRNEK ÇALIŞMALAR32

Neuralink’ten bu deneyler için 1,4 milyon dolar almakla suçladı. Ayrıca yapılan şikayette, 
maymunların kafataslarına vidaların yerleştirilmeye çalışıldığı, deneylerde onaylanmayan 
maddelerin kullanıldığı ve hayvanlara veterinerlik hizmeti sağlanmadığı iddia edildi. PCRM’den 
Jeremy Beckham da yaptığı açıklamalarda, “Kaliforniya Üniversitesi’nin kamu tarafından 
finanse edilen tesislerini bir milyardere devretmiş olması, deneylerin şeffaflık ilkelerinden 
kaçabileceği ve federal hayvan yasalarını ihlal edebileceği anlamına gelmez” ifadelerini 
kullanarak deneylerle ilgili tepkilerini dile getirdi.15

15 https://www.theguardian.com/world/2022/feb/15/elon-musk-neuralink-animal-cruelty-allegations 
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SANAL	GERÇEKLİK
Hyundai, Herhangi Bir Yere Fiziksel Robotlar Göndermenize İzin 
Veren Bir Metaverse Öngörüyor 
Otomobil üreticisi Hyundai Motor Group tarafından, metaverse’deki insanların gerçek dünyanın 
herhangi bir yerinde kendileri için görevler gerçekleştirebilen robotları kontrol edebildiği büyük 
bir gelecek hayal ediliyor. Şirket yöneticisi hayal ettikleri çalışmayı, “Örneğin Las Vegas’ta 
gerçekleştirilen bir etkinlikte iken Güney Kore’deki fiziksel avatar robotumla köpeğime sarılıp 
onu besleyebilirim ve Güney Kore’deki evime döndüğümde köpeğimin yanında olmanın tüm 
sevincini hissedebilirim” diyerek anlattı. 

Planlanan diğer uygulamalar arasında enerji santrallerinin radyoaktif alanlarında sistem bakım 
ve onarımlarını yapmak veya deprem sonrası arama-kurtarma görevlerini gerçekleştirmek 
için robot avatarların gönderilmesi yer almaktadır.  2021’de robotik şirketi Boston Dynamics’i 
satın alan Hyundai, Spot robot köpeklerinin, Mars yüzeyi gibi yerleri keşfetme deneyimini 
metaverse aracılığıyla eve daha yakın hale getirmek için bile kullanılabileceğini ifade etti.16

16  https://www.straitstimes.com/tech/tech-news/hyundai-envisions-a-metaverse-that-lets-you-send-physical-robots-
to-any-location
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Rusya’da Moda Teknolojisi 2030’a Kadar Nasıl Değişecek 
Yaklaşık 10 yıl içinde sosyal medya fotoğrafları için sanal kıyafetler satın almanın veya 
meta evrenlerde arkadaşlarla takılmanın sıradan olacağını hayal etmek çok da zor değil. 
Mağazalardaki geleneksel soyunma odaları ve ardından muhtemelen mağazalar da ortadan 
kalkacak. Giysilerin boyutu ve stili bir akıllı telefon yardımıyla seçilecek ve müşteriler aylık 
abonelikle yeni bir giysi seti alacak, artık ihtiyaç duymadıkları ürünleri mağazaya geri verecek 
ya da geri dönüşüme gönderecekler.

Rusya’da ve tüm dünyada modanın diğer pek çok faktörle birlikte Nisan 2021’de St. Petersburg 
Devlet Endüstriyel Teknolojiler ve Tasarım Üniversitesi’nde başlatılan yeni yüksek lisans 
programıyla hızlı bir değişim sürecine gireceği düşünülmektedir.

Üniversite, FashionTech de dahil olmak üzere 2030’a kadar uzanan bir geliştirme programı 
tasarladı. Rusya Federasyonu Yüksek Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın özel bir komisyonu, 2030 
Öncelikli Akademik Liderlik Programı için bu bölümü seçti. Programın bir parçası olarak, 
üniversite 2030 yılına kadar yıllık en az 100 milyon ruble (1,3 milyon $) hibe elde edecek.

Bölümün öğretim kadrosu, 3D modelleme, sanal montaj odaları ve dijital moda projelerinin 
kurucularının yanı sıra AliExpress Rusya’dan davet edilen uzmanları içermesi, öğrencilere 
sanal avatarları ve kıyafetleri nasıl oluşturacakları ve koleksiyonları nasıl dijitalleştireceklerinin 
öğretilmesi planlanıyor. Ayrıca medya içeriği geliştirmeyi, NFT’de projeler tasarlamayı, 
mekânsal ve endüstriyel tasarım, sürdürülebilir ve “akıllı” malzemelerle çalışmayı, örneğin 
biyolojik olarak parçalanabilen giysiler veya kimyasal yanıklara ve radyasyona karşı dahili 
korumaya sahip öğeler oluşturmayı da öğrenecekler. Öğrenciler, başta BT şirketleri olmak 
üzere gerçek müşterilerle uygulamalı eğitim alırken, mezunlar, kendi moda start-up’larını 
kuracak, BT devleri için cihazlar veya uygulamalar tasarlayacak ve büyük giyim şirketleri için 
sanal teşhir salonları, sürdürülebilir malzemelerden koleksiyonlar oluşturacak ve gelecekteki 
moda trendleri konusunda tahminde bulunacaklardır.17

17  https://www.rbth.com/education/334570-how-fashion-tech-will-change-russia-by-2030
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Metaverse’e Yönelik Çalışmalar Devam Ediyor 
ABD’li Facebook şirketinin CEO’su Mark Zuckerberg, Barcelona’da yapılan Mobil Dünya 
Kongresi öncesinde Facebook’un ana şirketi olan Meta ve ortaklarının metaverse vizyonunu 
hayata geçirmek için çalıştıklarını ve 2022 yılının Ekim ayında Facebook’un adının Meta olarak 
değiştirileceğini açıkladı.

Zuckerberg, yaptığı açıklamada metaverse’ü inşa etmeye çalışırken diğer yandan bir sonraki 
adımlar için hazırlık yaptıklarını belirtti. Çalışmalar kapsamında akıllı gözlükler ve VR kulaklıklar 
ile sanal dünyalarda gerçek bir varlık hissi oluşturmanın daha önce görülmemiş yenilikler 
getireceğini de konuşmasına ekledi. Ayrıca Zuckerberg, meta veri tabanı oluşturmanın, hızlı 
gelişebilen bir bağlantı altyapısı oluşturmak anlamına geleceğini ve bunun gerçekleşmesi 
için ortaklarla birlikte çalışmanın gerekli olduğunu vurgularken, metaverse ekosisteminde 
yapılan atılımların destekleneceğini de ifade etti.

Meta şirketi 2023 yılına girildiğinde 3 milyar insanı internete bağlayacak en uzun denizaltı 
kablosunu hizmete sunmayı planlıyor. Söz konusu hattın 2025 yılına kadar Avrupa ve Asya-
Pasifik ekonomilerine 500 milyar ABD dolarının üzerinde katkı sağlaması bekleniyor.18

18  https://www.cnet.com/tech/mobile/metas-plea-at-mwc-2022-come-build-metaverse-ready-networks-with-us/ 
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Dünyanın İlk Sesli Metaverse Platformu 
Japonya Kyoto merkezli Dokidoki Co Ltd, sesli meta veri aktarım platformu oluşturma 
konusunda çalıştıklarını duyurdu. Şimdiye kadar metaverse teknolojilerinin çoğu, ağ 
oluşturma ve herkes tarafından erişilebilirlik amacına yönelerek görsel öğelere odaklanmıştır. 
Bu durumu bir sorun olarak gören Dokidoki, dijital alanda hissedilen sınırları yıkma amacıyla 
bir sesli meta veri aktarımı platformu oluşturma konusunda çalışmaya başladı. Şu anda beta 
testi aşamasında olan bu yeni sesli meta veri platformuna Cubemint adı verildi. Bu platformun 
ses özelliğini desteklemesinin en büyük avantajı, fiziksel gerçekliği genişletmek için bir köprü 
görevi görebilmesi olarak açıklandı.19

19  https://japantoday.com/category/tech/ 
Kyoto-based-company-develops-the-worl-
d%E2%80%99s-first-audio-metaverse-platform 
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Gucci’den Metaverse Sergisi 

İtalyan lüks moda markası Gucci yaptığı açıklamada, Kore teknoloji devi Naver’in metaverse 
platformu Zepeto’da bir metaverse sergisi açacağını ve avatarlar için moda ürünleri satacağını 
ifade etti. Gucci, platformda giysiler, el çantaları, ayakkabılar ve aksesuarlar dâhil olmak üzere 
16 moda öğesinden oluşan sanal bir koleksiyon satışa çıkaracağını duyurdu. Bu uygulamanın 
hâlihazırda Seul’de devam eden bir multimedya sergisi olan “Gucci Garden Archetypes”ın 
metaverse versiyonu olduğu ve Zepeto’da da bu deneyimin yaşanabileceği açıklandı. Yapılan 
açıklamada ayrıca, Zepeto ve Gucci’nin bu ikinci işbirliğiyle, kullanıcıların artık avatarlarını 
Gucci markasıyla giydirebileceklerinden memnuniyet duyulduğu belirtildi.20

20  http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220307000740&np=2&mp=1 
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Meta’nın Sahibi Zuckerberg, NFT’leri Instagram’a Getiriyor 
NFT’ler (Non-Fungible Token, Değiştirilmesi Mümkün Olmayan Değer) internette tartışmalı 
bir konu olsa da büyük teknoloji şirketleri tarafından oldukça benimsenmektedir. Bir Meta 
şirketi olan Instagram’ın yakında NFT’leri sistemine dahil etmesi bekleniyor. Meta’nın 
sahibi Mark Zuckerberg, NFT’lerin yakın gelecekte Instagram’a geleceğini doğrulayarak, 
kullanıcıların mevcut NFT’lerini getirebilmesinin yanı sıra yenilerini de çıkarabileceklerini 
ifade ettiği konuşmasında, önümüzdeki birkaç ay içinde bunu gerçekleştirmeyi planladıklarını 
duyurdu.

Zuckerberg, NFT’lerin Meta’nın metaverse vizyonunda önemli bir rol oynayacağını açıkladı 
ve avatarın metaverse’de giydiği kıyafetlerin farklı ortamlar arası alınıp satılabileceğini ancak 
bu sürecin sorunsuz yaşanması için üzerinde çalışılması gereken teknik yönler olduğunu 
belirtti.21

21  https://www.straitstimes.com/tech/tech-news/nfts-are-coming-to-instagram-metas-zuckerberg-says 
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SİBER	GÜVENLİK
Emotet Kötü Amaçlı Yazılımı Dünya Genelinde Artış Gösterdi 
Geçen yılın sonlarından bu yana dünya genelinde en tehlikeli botnet ağı olarak kabul edilen 
Emotet kötü amaçlı yazılımını içeren 2,7 milyondan fazla vaka saptandı. E-posta ekleri 
aracılığıyla gönderildikten sonra bilgisayarlara bulaşan Emotet, son aylarda tekrar etkinliğini 
göstermeye ve hızla yayılmaya başlarken,  kasım ayında 90.000, ocak ayında 1,07 milyon, 
şubat ayı başlarında ise 1,25 milyondan fazla vaka tespit edildi. İlk olarak 2014 yılında ortaya 
çıkan kötü amaçlı yazılımın bir süredir izlerine rastlanmazken özellikle covid-19 dönemi ile 
birlikte etkinliğini tekrar arttırmaya başladığı ve son aylarda gözle görülür bir artış yaşandığı 
gözlendi. Kullanıcıları, güvenilir bir kaynaktan gelerek çok önemli bilgiler içeriyormuş gibi 
tasarlanan e-postalar ile kandıran ve hassas bilgilerin çalınmasına sebep olan bu saldırılara 
karşı dikkatli olunması gerektiği açıklandı.22

22  https://japantoday.com/category/tech/Over-2.7-mil-cases-of-Emotet-malware-detected-globally.
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Çin Siber Uzay İdaresi, Gençleri Korumak İçin Yeni Düzenlemeler 
Getiriyor 
Çin Siber Uzay Ajansı tarafından yayınlanan taslak düzenlemelere göre, Çin’de çevrimiçi oyun, 
canlı yayın, ses ve video ile uğraşan şirketlerin, reşit olmayan gençleri korumak için bir “gençlik 
modu” kurma zorunluluğu getirilecek. Çin’in düzenleyici kurumu, büyük platformların siber 
koruma konusunda çocuklar ve gençler için temiz bir çevrimiçi ortam sağlanması amacıyla 
düzenli olarak değerlendirmeler yapması ve platformların küçük kullanıcıların günlük 
harcama miktarını da sınırlaması gerektiğini belirtti. Çin’in önde gelen video yayın platformları 
Tencent Video ve iQiyi gençler için şimdiden bu modu başlatmış durumdadır. 

Çinli yetkililer, gençler arasındaki oyun ve internet bağımlılığı konusunda uzun süredir endişe 
duyuyorlar. Geçen yıl Çin, 18 yaş altı çocukların video oyunlarına ayırabilecekleri zamanı 
haftada üç saatle sınırlayan yeni kurallar getirerek oyun bağımlılığıyla mücadele için bunun 
gerekli olduğunu savunmuştu.23

23 https://www.straitstimes.com/tech/tech-news/chinas-cyber-space-regulator-drafts-new-rules-to-protect-minors 
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Güney Kore’den Siber Tehditlere Hazırlık 

Güney Koreli şirketler, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Kuzey Kore’nin füze fırlatmasıyla dünya 
çapında artan jeopolitik riskler sonrasında daha fazla hackleme girişiminde bulunulduğu 
için siber güvenlik seviyelerini güçlendirmesi konusunda hem hükümet yetkililerine hem de 
sektörde faaliyet gösteren işletmelere uyarılarda bulundular. Nitekim aralarında LG Electronics 
ve Samsung Electronics gibi büyük şirketlerin de olduğu Koreli şirketler son zamanlarda 
bilgisayar korsanlarının saldırılarına hedef oldu. Kore İnternet ve Güvenlik Ajansı’nın Güvenlik 
Merkezi başkanı, Ukrayna krizinin ardından siber güvenlik tehditleri oluşması ve tehdidin 
Kore’ye sıçrama olasılığının yüksek olmasından dolayı devlet kurumlarının siber güvenlik 
uyarı seviyelerinin yükseltildiğini açıkladı.24

24  https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2022/03/133_326031.html
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5G	VE	ÖTESİ
Kore’de Tüketicileri Memnun Etmeyen Düşük 5G Kalitesi 
Kore’nin büyük telekomünikasyon şirketleri olan SK Telecom, KT ve LG Uplus’ın 2021’in 
dördüncü çeyreği için 5G şebekelerindeki abone artışı sayesinde önceki dönemlere kıyasla daha 
yüksek kazanç açıklayacakları tahmin edilirken diğer taraftan birçok tüketici 5G hizmetlerinin 
kalitesinin hız ve kapsama açısından hala beklentilerin altında olduğunu düşündüğünden 
eleştiriler artmaktadır.  Ülkedeki üç mobil işletmecinin, dördüncü çeyrekte toplam işletme 
karının 682 milyon dolar ile önceki yıla göre büyüme göstermesi beklenmektedir.  

Artan kazançların 5G abonelerindeki artıştan kaynaklandığı söylenirken veriler, tüm mobil 
hizmet abonelerinin yüzde 27,8’sinin 5G şebekelerini kullandığını gösterdi. Gerçekleşen 
olumlu rakamlara rağmen, birçok 5G kullanıcısı dar kapsama alanı nedeniyle şebekelerinin 
aniden 5G’den LTE’ye geçtiğini belirtiyor Ayrıca üç şirketin pazardaki rekabetten kaçınarak 
yatırımlarını azalttığı görülüyor. 5G kalite sorununun ana nedeni, şebeke baz istasyonlarının 
olmamasıdır. 5G hizmetlerini sağlamak için mobil taşıyıcıların daha fazla baz istasyonu 
kurması gerekmektedir.25

25  https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2022/01/133_322418.html
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Vodafone’dan İngiltere’nin İlk 5G Açık Telsiz Erişim Şebekesi 

Vodafone, Avrupa’daki ilk ölçekli Open RAN projesini başlatarak, O-RAN teknolojisini ilk 
kez canlı müşteri trafiğini taşımak üzere İngiltere’deki bir makrositeye konuşlandırdı ve 
İngiltere’nin ilk 5G Açık Telsiz Erişim Şebekesini (Open RAN) açtı. 

İngiltere hükümeti, teknolojiyi desteklemek için 331 milyon dolar yatırım yapma taahhüdü 
verirken, 2030 yılına kadar İngiltere mobil trafiğinin %35’inin Open RAN üzerinden taşınmasını 
da hedeflemektedir. Open RAN teknolojisi ile telekomünikasyon zincirinin her bir bileşeni 
için tek bir satıcıya olan bağımlılığı kırarak, tedarik zincirine çeşitlilik getirilmesi ve şebeke 
altyapına esneklik sağlanması beklenmektedir.

Vodafone, proje öncesinde laboratuvarında test ve entegrasyon hizmet çalışmaları yürüttü ve 
böylece O-RAN uyumluluğu için doğrulanmış teknolojilere sahip olmanın ekipman dağıtımını 
çok daha kolay hale getirdiğini belirtti. Yapılan duyuruya göre, 5G Açık Telsiz Erişim Şebekesi 
saha antenleri bulunmayan İngiltere’de, 4G ve 5G antenleri Samsung ve NEC tarafından 
sağlanacak ancak 2022 yılının ortasına kadar konuşlandırılmayacak. Vodafone, radyo üniteleri 
için birlikte çalışabilirlik testlerinin de tamamlanması gerektiğini belirtirken, daha sonra bu 
radyo ünitelerinin mevcut Açık Telsiz Erişim Şebekesi altyapısında “tak ve çalıştır” yöntemiyle 
dağıtılabileceğini ifade etti.26

26  https://www.fiercewireless.com/tech/vodafone-turns-first-uk-5g-open-ran-site 
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Jio ve Finlandiya Üniversitesi Arasında 6G Ortaklığı
Jio Platforms (JPL), 6G teknolojisinde araştırma ve standardizasyonla ilgili faaliyetleri 
yürütmek üzere Finlandiya’daki Oulu Üniversitesi ile bir anlaşma imzaladı. Jio Kıdemli Başkan 
Yardımcısı Aayush Bhatnagar tarafından sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, 
Finlandiya’daki Oulu Üniversitesi ile 6G teknolojisinde araştırma ve standardizasyonu 
hızlandırmak amacıyla stratejik bir ortaklık kurulduğu açıklandı. JPL ve Oulu Üniversitesi, 
havacılık ve uzay sektörü, hologram teknolojileri, siber güvenlik, mikro elektronik ve fotonik 
alanlarında da işbirliğinde bulunacaklar. Kurulan işbirliklerinin savunma, otomotiv, beyaz eşya, 
endüstriyel makineler, tüketim malları, kişisel akıllı cihazlar ile kentsel bilgi işlem ve otonom 
trafik ayarları gibi alanlarda 6G özellikli ürünlerle rekabet etmeye yardımcı olacağı ifade 
ediliyor. Ayrıca bu sayede Jio’nun 5G yeteneklerini daha da arttırmasının yanı sıra 6G alanını 
da keşfetmeye yardımcı olacağı düşünülüyor. Jio, Hindistan ölçeğinde konuşlandırıldıktan ve 
test edildikten sonra dış pazarlara ihraç edeceği kendi yerel 5G şebekesini geliştirmiştir.27

27  https://economictimes.indiatimes.com/industry/telecom/telecom-news/jio-inks-partnership-with-finnish-universit-
y-to -accelerate-6g-research-standardization/articleshow/89020510.cms
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ABD’de 5G Teknolojisine Geçiş 2 Hafta Ertelendi 
ABD’nin en büyük telefon şirketlerinden ATT ve Verizon, Federal Havacılık Dairesinin (FAA) 
talebi üzerine, 5G teknolojisine geçişi 2 hafta ertelediklerini duyurdu. AT&T tarafından yapılan 
açıklamada, “Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg’in isteğiyle 2 haftalık ek bir gecikmeyi gönüllü 
olarak kabul ettik.” ifadesine yer verildi. Açıklamada, “Havacılık güvenliğinin ve 5G’nin bir 
arada var olabileceğini biliyoruz. Daha fazla işbirliği ve teknik değerlendirmenin tüm sorunları 
çözeceğinden eminiz.” değerlendirmesinde bulunuldu. Dünyanın en büyük uçak üreticisi 
Boeing ile Airbus şirketlerinin CEO’ları, 21 Aralık 2021’de ABD Ulaştırma Bakanına 5G telefon 
hizmeti konusunda ortak imzalı bir mektup göndererek, bunun havacılık endüstrisine büyük 
zarar verebileceği yönünde bir uyarıda bulunmuştu. Mektupta, 5G teknolojisinin uçakların 
güvenli şekilde çalışma yeteneğini olumsuz etkileyeceği savunulmuş, “5G teknolojisine 
geçişin ertelenmesi” çağrısı yapılmıştı.

5G teknolojisine geçişi savunan sektördeki gruplar ise havacılık endüstrisini, “korku tellallığı 
yapmak ve gerçekleri çarpıtmakla” suçlayarak, bu teknolojiye geçişin ertelenmesiyle 
ekonomide 10 milyarlarca Dolar kayba yol açılacağı uyarısında bulunmuşlardı. ABD’li 
dev telefon şirketleri AT&T ve Verizon, C-bandında 5G teknolojisini uygulamaya sokmayı 
hedefliyordu. ABD’de çoğu telefonun 5G ile uyumlu olduğu ancak 5G teknolojisine geçilmediği 
için bu özelliklerin kullanılamadığı kaydediliyor.28

28 https://www.bbc.com/news/business-59737194  https://www.bbc.com/news/business-59737194 
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Çin’in 2022 Yılı İçin 5G Planı 

Çin yönetimi 5G kapsama alanının artırılması konusunda 2022 yılında önemli bir yol kat 
edileceğini açıkladı. Bu kapsamda Çin’de 20’den fazla eyalet yıl içinde 5G’nin dağıtımı için 
altyapının oluşturulması konusunda hızlandırmaya gidileceği belirtildi. Örneğin Şangay’da 
süper hızlı kablosuz ağın kapsamını genişletmek için bu yıl 25.000’den fazla 5G baz istasyonu 
kurulması planlanmaktadır. Ayrıca Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından yapılan 
açıklamada 2022 yılının, 5G ağ kapsamını iyileştirme ve dikey endüstrilere entegrasyon 
açısından kritik bir yıl olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda önceliklerden birinin ilçelerde ve 
kırsal kasabalarda 5G kapsamını orta derecede hızlandırmak olduğu ifade edildi.29

29  http://www.chinadaily.com.cn/a/202202/09/WS620303dfa310cdd39bc85734.html.
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6G’nin Gelişimi Hızlanıyor 
6G ağları hız, kapasite ve düşük gecikme süresi açısından büyük ilerlemeler sağlarken, 
çok daha akıllı ve güvenilir olmaları da beklenmektedir. Bu sayede üstün mobil genişbant 
hizmetleri sunulurken aynı zamanda gerçekten sürükleyici genişletilmiş gerçeklik (XR), 
yüksek kaliteli mobil hologramlar ve dijital ikizler gibi gelişmiş hizmetleri de mümkün 
kılacaktır. Bu uygulamaların merkezinde, 6G’nin mobil cihazların sınırlı işlem kapasitesi gibi 
mevcut kısıtlamaları telafi etme yeteneği yer alacaktır. Hedeflere ulaşılabilirse 6G, 5G’nin 
100 katı hız sunacak ve kilometrekare başına 10 milyon cihazı destekleyebilecektir. Sinyaller 
yüzeyin 10.000 metre yukarısına uzanarak gökyüzünde, uzayda ve su altında ‘3D kapsama’yı 
mümkün kılacaktır. Tüm bu yetenekler, akıllı algılama, konumlandırma ve yüksek tanımlı 
görüntülemeye izin verecektir. Bununla birlikte, en büyük zorluklardan birinin spektrum 
olması muhtemeldir. 1 THz ve altı seviye de dahil olmak üzere kapasite kazanımlarını en 
üst düzeye çıkarmak için 6G’nin daha da yüksek frekansları kullanması gerekebilecektir. 
Finlandiya’da yürütülen yeni bir projenin odak noktası radyo teknolojisi ve spektrumudur. 
Ülke, Radyo Erişim Ağı (RAN) teknolojilerinin geliştirilmesinde uzun bir geçmişe sahiptir 
ve endüstri 5G’den 6G’ye geçerken bu mirası sürdürmek istemektedir. RF Sampo projesi, 
Nokia, Bittium ve Oulu Üniversitesi dahil olmak üzere dokuz şirket ve üç araştırma 
kuruluşundan oluşmaktadır. Projenin endüstriyel lideri olarak hizmet veren Nokia’dan Saila 
Tammelin, “Finlandiya, kablosuz sistemlerin merkezinde yer alan radyo teknolojilerinde 
güçlü bir geleneğe sahiptir.  RF Sampo, endüstriyel 5G’nin ötesine ve 6G’ye doğru ilerlerken 
Finlandiya’nın radyo teknolojilerindeki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Gittikçe daha 
karmaşık kablosuz sistemlerin zorluklarını çözmek, Finlandiya’daki bilgi tabanını ve yenilik 
kapasitesini genişletmek ve yenilemek için şirketler ve araştırma kuruluşları arasında yakın 
Ar-Ge işbirliği çalışmaları yürütülmektedir. Özellikle, anten yapıları, entegre devreler, yeni RF 
mimarileri ve algoritmalar dahil olmak üzere hem 5G hem de 6G için yeni RF teknolojisi 
araştırılmalıdır” şeklinde açıklamalarda bulundu.30

30  https://www.techradar.com/news/forget-5g-development-of-6g-is-really-starting-to-heat-up
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NIST Araştırmacıları Tarafından Geliştirilen 5G/6G Ağlarının 
Hizmet Kalitesi Algoritması 
5G ve 6G ağları, otomatikleştirilmiş üretim, araçtan araca iletişim ve uzaktan drone 
operasyonları gibi nesnelerin interneti uygulamaları için çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bunların 
tümü veri miktarları ve akış hızları için farklı gereksinimlere sahiptir. Bu uygulamalardan 
bazılarının veri gecikmelerine karşı çok hassas olması beklenmektedir.

Bu ağların uçlarındaki kullanıcı sistemleri için hizmet kalitesinin sağlanması ise önemli 
bir zorluk alanıdır. Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) araştırmacıları, otonom 
sistemlerle uçtan uca hizmet kalitesi güvencesinde bunu gerçekleştirmenin bir yolunu 
önerdiler 5G/6G vaka çalışması, yakın zamanda IEEE Tüketici İletişimleri ve Ağ Oluşturma 
Konferansı tarafından yayımlanmıştı. Araştırma, bir 5G/6G ağının, ağ tıkanıklığı gibi rastgele 
olaylardan olumsuz etkilenebilecek birden fazla kullanıcı sistemine gerekli veri akışlarını 
yönetme sorununu ele almaktadır. Bu yönetim, 5G/6G ağının kendilerini özerk olarak yöneten 
alt ağları arasındaki veri akışlarıyla ilgili sınırlı koordinasyonla karşı karşıyadır. Bunlar:

• Kullanıcı sistemlerini kablosuz olarak birbirine bağlayan erişim ağları ve

• Erişim ağının bazı bölümlerini koordine eden ve internete bağlanan çekirdek ağlardır.

NIST araştırmacıları, bu özerk, alt ağların kendi aralarında daha fazla koordinasyon 
sağlamasına izin veren bir çerçeve geliştirdiler.31

31  https://www.technology.org/2022/02/23/5g-6g-networks-quality-of-service/
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Stratosferden 5G İletimi 
İngiltere merkezli telekom şirketi Stratospheric Platforms stratosferden dünyaya ilk 5G 
iletimini yaptığını duyurdu. 5G sinyalinin 5 saat boyunca 45.000 feet yükseklikte tutularak, 
yerdeki standart bir 5G destekli akıllı telefonda 90 Mbit/s indirme hızına ulaştığı bu deneme, 
Suudi Arabistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu (CITC) iş birliği ile Kızıldeniz 
üzerindeki hava sahasında gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada 5G sinyali, yaklaşık 13.716 
km yükseklikten 450 km2’lik bir alana yansıtıldı ve yüksek mobil indirme hızının karasal 5G 
şebekesine kıyasla daha düşük maliyetle mümkün olabileceği gösterildi.

Yapılan denemede, yerel telekom şebekesine bağlı olan araştırmacılar, 5G baz istasyonu, 
uçan stratosferik anten ve perakende mobil cihazlar arasındaki testleri tamamladı. Kara 
tabanlı test alanında ise bir tekneden çalıştırılan bir mobil cihaz ve 950 km uzaklıkta bulunan 
bir kontrol alanı arasında üç yönlü görüntülü görüşme yapıldı. Daha ileri arazi ve helikopter 
testleri, bir kullanıcının şebeke hızının üzerinde ortalama 1 milisaniyelik bir gecikme süresiyle 
bir cep telefonuna 4K video akışı sağlayabileceğini de gösterdi. Ayrıca 100 km/s hızla hareket 
eden 5G özellikli bir cihazda yapılan sinyal gücü denemeleri, yer tabanlı direkler ile tam birlikte 
çalışabilirliği de kanıtladı. 5G şebekesinin stratosferden başarılı bir şekilde iletilmesi, mobil 
kullanıcılara dünyanın en uzak bölgelerinde bile 5G mobil internetin sunulacağını göstererek, 
5G teknolojisinde bir dönüm noktası olduğu belirtildi.32

32  https://www.eenewseurope.com/en/worlds-first-5g-mobile-broadband-from-the-stratosphere/ 
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5G’ye Hazır IP Ağı 
Brezilyalı Telefonica Vivo, Cisco ve NEC Corporation’ın çözümlerini kullanan Brezilya’daki 
Fusion Network Projesinin bir parçası olarak birleşik mobil ve sabit ağları için basitleştirilmiş, 
otomatikleştirilmiş ve 5G’ye hazır bir IP ağı kurmaktadır. Cisco ve NEC, Brezilya’da 10 yılı 
aşkın bir süredir yakın işbirliği içindedir. Ortaklık şu anda 2020’de imzalanan ve Telefonica 
Vivo için 5G’ye hazır otomatik bir taşıma ağını sorunsuz bir şekilde dağıtmalarını sağlayan 
Küresel Sistem Entegratör Anlaşması’nın (GSIA) bir parçasıdır. Telefonica, Fusion Network 
Projesini, hizmetleri tek bir ağ altyapısında birleştirmek, gelişmiş iletişim hizmetleri sunmak 
ve müşteri deneyimini dönüştürmek için bir platform olarak tasarladı. Otomasyonun 
gücünden yararlanan bu proje, 5G çağında hem konut kullanıcıları hem de işletmeler için 
geliştirilmiş güvenilirliğe sahip daha çevik, ölçeklenebilir ve esnek bir ağ sunmayı hedefliyor. 
Fusion Network Projesi’nde tanımlandığı gibi, Cisco ve NEC, Telefonica Vivo’nun toplam 
sahip olma maliyetini optimize etmek ve ağ mimarisini basitleştirerek çok katmanlı ağları 
otomatikleştirerek ve mobil/sabit ağları birleştirerek iş çevikliğini artırmak için birlikte 
çalışacaktır. Ek olarak, ağ dilimleme yeteneklerine sahip birleşik bir mimariyi etkinleştirmek 
için Segment Yönlendirme IPv6 uygulanacaktır. Segment yönlendirme ile birleştirilmiş çok 
alanlı, çok katmanlı birleşik ağın basitleştirilmesi ve otomasyonu, Telefonica Vivo’nun 5G’yi 
başlatmaya hazırlanırken ağ ölçeklenebilirliğini ve esnekliğini artıracak, Fusion Ağ Mimarisi 
ise operatörün yeni hizmetler tasarlamasına ve sunmasına yardımcı olacaktır. NEC, ana ağ 
entegratörü olarak görev yapacak ve binlerce düğüme ölçeklenebilir bir geçiş oluşturmak 
amacıyla 5G xHaul dönüşüm hizmetleriyle yerel mühendislik yetenekleri sağlayacaktır. 
Cisco Kitle Altyapı Grubu Satış Başkan Yardımcısı Shaun McCarthy, “Telefonica Vivo’nun daha 
modern, basitleştirilmiş bir ağ üzerinden daha hızlı, daha sorunsuz bağlantılar sağlamasına 
olanak sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz” açıklamasında bulundu.33

33  https://developingtelecoms.com/telecom-technology/wireless-networks/13105-cisco-and-nec-deploy-5g-ready-ip-
network-for-vivo-in-brazil.html  
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Deutsche Telekom, 5G Vale Park Hizmetini Deniyor 

5G vale park hizmeti test aşamasında bir sürücü, arabasını Münih’teki bir otoparkın girişine 
bıraktı. Araba daha sonra otonom olarak bir sonraki boş park yerine götürüldü. Test, Deutsche 
Telekom’un halka açık 5G ağı üzerinden gerçekleştirildi. Ancak işletmeci, araçtan gelen trafiğe 
mobil bağlantılar üzerinden öncelik verilebileceğini ifade etti. Deutsche Telekom, denemeyi 
ikna edici olarak nitelendirirken, mutlak istikrar ve güvenlik ile yürütüldüğünü açıkladı. 
Denemede uluslararası CAMARA projesi tarafından geliştirilen Uygulama Programlama 
Ara yüzlerinin (API’ler) kullanıldığı belirtildi. CAMARA, mobil operatörler için tutarlı API’ler 
geliştirmek üzere Linux Vakfı tarafından başlatılan açık kaynaklı bir projedir.34

34  https://5gobservatory.eu/deutsche-telekom-trails-5g-valet-parking/
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OTONOM	ARAÇLAR
Amerika’da Yeni Nesil Taşımacılık 

Amerika’da faaliyet gösteren Nuro isimli bir şirket otonom araçların insanları bir yerden başka 
bir yere götürme amacını farklılaştırarak tek işi yolcu değil, yiyecek veya pizza gibi şeyleri 
de taşımak olan sürücüsüz araçlar üzerinde çalışmaktadır. Bu otonom tekerlekli robotlar, 
sevimli küçük makinelerden çok daha büyük ve yollarda sürüş yapabilecek kapasitede 
tasarlanmaktadır. Diğer sürücüsüz araçlar gibi, etrafını algılamak için kameralar ve radar 
gibi yerleşik sensörler kullanan araç, taşınan paketin niteliğine bağlı olarak sıcak veya soğuk 
muhafaza koşullarını barındırmaktadır. Çevreye karşı tehlike oluşturmama adına herhangi 
bir çarpma anında dışa doğru açılan hava yastığı barındıran bu araçlar ilk olarak 2018’de 
Arizona’da market zinciri Kroger ile market alışverişi teslimat konusunda hizmet vermeye 
başlamıştır.35

35  https://www.popsci.com/technology/nuro-new-autonomous-vehicle/ 
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Uçan Araba Sertifika Aldı 
Hibrit bir otomobil uçak olan AirCar, Slovak Ulaştırma Otoritesi tarafından uçuşa elverişlilik 
sertifikası aldı. Motoru BMW tarafından üretilmiş olan bu araç, yakıt olarak benzin 
kullanmaktadır. Arabadan uçağa dönüşmesi 2 dakika 15 saniye süren AirCar bu sebeple uçan 
araba olarak nitelendirilmektedir. Sertifika kapsamında 70 saatlik uçuş ve 200’den fazla iniş 
kalkış denemesi gerçekleştirildi. 

Haziran ayında ilk uçuşunu gerçekleştiren araç, Slovakya’nın Nitra ve Bratislava kentlerindeki 
uluslararası havaalanları arasında 35 dakikalık bir uçuşu tamamlamıştır. Yakın gelecekte ise 
Paris’ten Londra’ya uçması hedefleniyor.36

36  https://www.bbc.com/news/technology-60072194 
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Güney Kore’de Uçan Araba Hizmeti 

Güney Kore’de faaliyet gösteren mobil işletmecilerden SK Telekom, kentsel hava hareketliliği 
hizmetlerinin gelişimini hızlandırmak için uçan araba konusunda çalışmalara hız vereceklerini 
belirtti. 2020 yılında Güney Kore’nin, insansız drone taksileri kullanarak kentsel trafik 
sıkışıklığının üstesinden gelmeye yardımcı olmak için kentsel hava hareketliliği hizmetlerini 
2025 yılına kadar ticarileştirme planını açıkladı. Bu kapsamda SK Telekom kentsel hava 
hareketliliği hizmetleri için gerekli altyapı ve uçakları geliştirmek konusunda yerel savunma 
şirketi Hanwha Systems Co., Korea Airports Corp. ve Korea Transport Institute ile bir ortaklık 
gerçekleştirdi. Yapılan ortaklıklar neticesinde hizmetlerin gelişimini hızlandırma ve bu 
hizmetlerin turizm ve acil durum müdahale alanlarına genişletilmesi konusunda anlaşmaya 
varıldı. SK Telekom’dan yapılan açıklamaya göre Kara, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan 
alınan verilere dayanarak, küresel kentsel hava hareketliliği hizmetleri ile ilgili pazarın 2040 
yılına kadar 731 trilyon won (611 milyar $) değerinde olması bekleniyor.37

Elektrik Şebekelerini Tamir Eden Robotlar 
Çin’de bulunan State Grid Tianjin Electric Power Co. 
tarafından geliştirilen ve elektrik şebekelerinde bakım, 
onarım gibi faaliyetleri gerçekleştiren robotların 
kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Yapay zekaya 
sahip robotlar, son iki yıldır Pekin, Tianjin ve Hebei 
dahil olmak üzere 18 farklı şehirde kullanılmaktadır. 
Kullanılan robotun sağlamış olduğu avantaj ise güç 
kesintisi yaşanmadan onarım faaliyetlerini yerine 
getirebilmesidir. İnsan eli ile yapıldığında güç kesintisi 
gereken ve tehlike yaratan işlemler bu sayede hem kesinti yapılmadan hem de tehlike 
barındırmadan gerçekleşebilmektedir. Robotlar bugüne kadar 10.000 bakım projesinde 
kullanılmıştır. Şirket, 2021’in sonu itibarıyla 1 milyar Yuan’ı aşan sipariş alındığını açıkladı.38

37  http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220125000293&np=1&mp=1 
38  http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/06/WS61d6a766a310cdd39bc7f89f.html 
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Avrupa’da Drone Uçuş Denemeleri 

AB destekli bir konsorsiyum, dört Avrupa ülkesinde kentsel drone uçuşlarını test edecek. AB 
tarafından finanse edilen Uspace4UAM projesinin bir parçası olarak Polonya’da dronlarla bir 
dizi test uçuşu başlatıldı. Bu denemelerin ilki şu anda Polonya’nın güneydoğusunda 200 bine 
yakın kişinin yaşadığı Rzeszów’da devam etmektedir. 

Otomatik izleme ve veri toplama için drone sistemlerinin geliştiricisi Dronehub, drone ekipmanı 
ve sensör tedarikçisi Honeywell ve drone yazılım teknolojisi şirketi Altitude Angel ortaklığında 
ilk aşamada, kamu hizmeti görevleri için uçan 3 özerk insansız hava aracı senaryosu altında, 
Rzeszów bölgesinde yaklaşık 160 uçuş gerçekleştirilecektir. İlk senaryo, kaza yerlerinin acil 
havadan izlenmesini içerecek, ikincisi kamu kurumları için orto ve fotogrametrik fotoğraflar 
çekecek ve üçüncüsü, hayatı tehdit eden durumlarda kullanılmak üzere otomatik harici 
elektroşok cihazlarının taşınmasını sağlayacaktır. İlerleyen dönemde, dronların farklı ve 
hızla değişen hava koşullarına nasıl tepki verdiği de kontrol edilecektir.  Gerçekleştirilmesi 
planlanan 160 uçuş sayesinde hem donanım hem de yazılım gerçek şehir şartlarına ve kamu 
hizmetlerinin ihtiyaçlarına göre ayarlanabilecektir. Proje sonuçlarının Avrupa’da kentsel hava 
mobilite dağıtımını problemsiz hale getirmeye yardımcı olacağı değerlendirilmektedir.39

39  https://cordis.europa.eu/article/id/435532-drone-flight-trials-in-poland-bring-eu-wide-urban-air-mobility-a-step-
closer
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Otonom Sürüşte Volkswagen-Huawei İşbirliği Görüşmesi 

Volkswagen’in henüz yetkin olmadığı teknoloji sistemlerini içeren anlaşmayı birkaç aydır 
müzakere eden VW yöneticileri, Çinli Huawei ile otonom bir sürüş ünitesi satın almak için 
görüştü. Otomobil üreticileri ve teknoloji şirketleri, mobilitenin geleceği olacağı düşünülen 
bir konuya erkenden liderlik etmeyi amaçlayarak, otonom sürüşe milyarlarca dolar yatırım 
yapmaktadır. Huawei’in araç departmanındaki üst düzey bir yönetici, geçen yıl yaptığı 
açıklamada 2025 yılına kadar sürücüsüz otomobil teknolojisi geliştirmeyi hedeflediklerini 
ifade etmişti. VW CEO’su ise yaptığı açıklamada otomobil endüstrisinde 25 yıl içinde yaygın 
otonom sürüşün beklendiğini ve şirketin yazılımda kendi yeterliliğini artırmak için yeni 
ortaklıklar peşinde olduğunu belirtti.40

40  https://www.reuters.com/business/autos-transportation/volkswagen-talks-with-huawei-autonomous-driving-unit-
manager-magazin-2022-02-17/.
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Rusya’da Hiper Ekspres Teslimat İçin “Hiper Uçaklar” 

Hiper uçaklar, temiz sıvı hidrojen yakıtı kullanarak Avrupa ve Avustralya arasında sadece 
birkaç saat içinde kargo sevk edebilecekler. Rusya’nın Elon Musk’ı olarak tanımlanan girişimci 
Mikhail Kokorich, bu teknolojinin yakında gerçekleşeceğini iddia ederken, yeni şirketi Destinus, 
hidrojenle çalışan, sıfır emisyonlu, kıtalararası bir kargo uçağı üzerinde çalışıyor.

Bu “hiper uçak” hiper bağlantılı bir dünyanın taleplerini karşılayan bir araç meydana getirmek 
için uzay uçağının teknolojik ilerlemelerini bir planörün basit fiziğiyle birleştirecek. Tamamen 
otonom bir makine olan Hiper Uçak, normal havaalanı pistlerinden havalanacak ve süpersonik 
hızlara çıkmadan önce yavaşça uçacak, sonrasında hava direncinin büyük ölçüde azaldığı 50 
km’nin (160.000 ft) üzerindeki mezosferik irtifalarda hipersonik hızlara çıkmak için bir roket 
motorunu ateşleyecektir.

Öncelikli planın; acil, yüksek değerli kargo, tıbbi teslimatlar, güvenli belgeler, kritik altyapı 
parçalarını taşımaya başlamak olduğu belirtiliyor.41

41 https://newatlas.com/aircraft/destinus-hypersonic-aircraft/
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Litvanya’da Drone İle Yol Denetimleri 
Normalde yılda binlerce mil yol kat etmesi gereken ve tonlarca CO2 saldıkları için yarardan 
çok zarar veren geleneksel dört tekerlekli araçlarla gerçekleştirilen yol denetimlerinin 
Litvanya’da insansız hava araçlarıyla yapılması planlanıyor. Ülkenin karbon ayak izini azaltmak 
amacıyla bu teknolojiye yönelen Litvanya ister aylık, ister haftalık, hatta günlük sıklıkta olsun, 
denetimleri gerçekleştirmek için insansız hava araçlarını kullanmak istemektedir. Hasarlı 
bölümleri ve yol kusurlarını tespit etmek için kullanılan geleneksel araçların yerini, yüksek 
çözünürlüklü kameralar ve çoklu sensörlerle donatılmış drone’lar alacak. Bu sayede geniş 
alanlar kapsanabilecek ve tüm sorunlu noktalar hızlı ve verimli bir şekilde tespit edilebilecek.

Bu amaçla, 21.000 km’den fazla ulusal yolun bakımından sorumlu olan devlete ait AB Keliu 
Priežiura şirketi, drone üreticisi Thrust ve teknoloji şirketi Agmis ile işbirliği yaptı. Thrust, 
GreenBee projesi için dronları sağlamaktan sorumlu olurken, Agmis, toplanan sensör ve 
video verilerini analiz edecektir. Altyapı ve Bakım için Robotik (RIMA) programı aracılığıyla 
GreenBee projesi için gerekli finansman sağlandıktan sonra yolların kontrolünün drone ile 
yapılmasına başlanması planlanıyor.42

42  https://www.autoevolution.com/news/lithuania-plans-to-automatize-road-inspections-will-switch-to-pothole-
detecting-drones-182157.html   
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UYDU	SİSTEMLERİ
İsrailli Öğrencilerin Uydu Çalışmaları 
Ariel Üniversitesi’nde İsrailli öğrenciler tarafından geliştirilen iki minyatür uydu, ocak ayı başında 
bir SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılmıştır.SATLLA-2A ve SATTLA-2B olarak adlandırılan 
nano uydular, Bilgisayar Bilimleri Bölümü ve Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından 
K&CG (Kinematik ve Hesaplamalı Geometri) laboratuvarında üretildi. Her iki uydu da yıldız 
izleme sistemi, uçak takip sistemi, lazer iletişim stabilizasyon sistemi için hazırlık, fotoğraf 
ve görüntü analizi gibi birçok bilimsel deneyin yürütülmesine imkan sağlayacaktır. Yapılan 
açıklamaya göre, iki uydu şu anda yörüngede ve yaklaşık 540 km yükseklikte seyrediyor. 
SATLLA-2B uydusunun ilk mesajı, fırlatılışına yakın bir zamanda alındı ve o zamandan beri 
20 farklı ileti ulaştı. Grup, SATLLA-2A uydusundan anten açma mekanizmasında bir sorun 
olduğunu düşündüren bir mesaj almamıştır. Bu, KC&G laboratuvarında öğrenciler tarafından 
geliştirilen ve uzaya fırlatılan ilk uydu değil. Nano uydu SATLLA-1, Ekim 2020’de Uluslararası 
Uzay İstasyonu’na giden insansız kargo mekiği Signus NG-14’te fırlatılmıştır.43

43  https://nocamels.com/2022/01/ariel-university-spacex-nanosatellites/   
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Uydu Teknolojisi İle Sanal Otlatma Alanları 

İngiltere’deki Epping Ormanı’nda orman personeli, büyükbaş hayvanların ormanın yakınındaki 
yollarda ve çift anayollarda dolaşmasını önlemek için uzun süredir mücadele etmektedir. Bu 
sorunu çözmek amacıyla, sanal otlak alanları oluşturmak için otlatma alanlarının çevresine 
yeraltı kabloları döşendi ve hayvanlara GPS sinyallerini alabilen, çanlara benzeyen alıcılar 
takıldı. Kullanılan teknolojide, bir hayvan çizilen alanın kenarına yaklaşırsa, çıngırağı sınırı 
algılayarak, yüksek perdeden bir ses çıkarmakta; eğer hayvan sınırı geçmeye çalışırsa da 
hafif bir elektrik darbesi vermektedir. Bu teknoloji büyükbaş hayvanların, ormanı çevreleyen 
yollarda gezinmelerini engellemek için dikenli tel veya elektrikli çitlere ihtiyaç duymadan 
seçilmiş noktalarda otlayabileceklerini göstermektedir. Ayrıca GPS ile ormandaki her hayvanın 
tam konumu alıcılara iletilirken, bu veriler daha sonra orman personelinin cep telefonundaki 
uygulamaya gönderiliyor, Orman personeli ise bu cihazları kullanarak, telefonlarında 
saklanan dijital bir harita üzerinde her bir hayvan için otlatma alanını da işaretleyebiliyorlar. 
Aynı zamanda telefon üzerinde yeni bir sanal mera oluşturulup, eski meralarını yenileriyle 
birleştiren bir koridor da yapılabilmektedir.

Norveçli şirket Nofence tarafından geliştirilen sistem, Epping Ormanı’ndaki 2.400 hektarlık bir 
alanda otlayan 66 büyükbaş hayvanı kontrol etmek için kullanılırken, önümüzdeki birkaç yıl 
içinde sayının artması planlanmaktadır.44

44  https://www.theguardian.com/environment/2022/feb/13/satellite-technology-creates-virtual-grazing-areas-in-
epping-forest 
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SpaceX 46 Starlink Uydusunu Daha Uzaya Fırlattı 

Starlink internet uydu ağının parçası olacak olan 46 uydu, SpaceX üretimi Falcon-9 roketiyle 
ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu’ndan fırlatıldı.

SpaceX üretim müdürü Jessie Anderson, fırlatmadan sonra yaptığı açıklamada, “Harika bir 
haber, şimdi de 46 Starlink uydumuzun konuşlandırılmasını bekliyoruz.” diye konuştu. SpaceX, 
Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027’de 
tamamlanması hedefleniyor.45

45  https://www.space.com/spacex-starlink-satellite-launch-4-8-rocket-landing 
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James Webb Uzay Teleskobu İlk Yıldıza Odaklandı 

Kanada Uzay Ajansı’nın (CSA) teleskoba katkısıyla ilgili bir basın açıklamasında, teleskobu 
gökyüzünde belirli bir yere yönlendirmeyi sağlamayı amaçlayan hassas yönlendirme 
sensörünün (FGS), teleskobun ilk yıldıza “kilitlenmesi” için başarıyla kullanıldığı belirtildi. 
NASA’dan yapılan açıklamada, FGS’nin, teleskobun yüksek kaliteli görüntüler elde 
edebilmesine imkan sağladığı aktarılarak nihai olarak yıldızların ilk ışığını tespit etmek ve 
daha sonra güneş sisteminin dışındaki gezegenleri gözlemlemek ve özelliklerini saptamak 
için kullanılacağı bildirildi. James Webb Uzay Teleskobu ekibi, “gözlem hattı” testleri sırasında 
FGS’nin belirli bir kılavuz yıldızı izleyebildiğini doğruladı. 

CSA’ya göre, ilerleyen haftalarda FGS’nin, teleskobun ana ayna dizisini oluşturan 18 altıgen 
kesitli çubukları hizalamaya yardımcı olacağı kaydedildi. Bu aynalar hizalandığında, dünyanın 
en büyük ve gelişmiş uzay teleskobu Webb’in, daha kaliteli fotoğraflar elde edebileceği 
bildirildi. NASA Yöneticisi Bill Nelson, yaptığı açıklamada, “Evrenin gizemlerini ortaya 
çıkarmaya bir adım daha yaklaştık ve Webb’in bu yaz evrene dair ilk yeni görüşlerini görmek 
için sabırsızlanıyorum” açıklamasında bulundu. James Webb Uzay Teleskobu’nun 13,5 milyar 
yıl önceki Büyük Patlamadan sonra oluşan ilk yıldızların ışığını yakalayarak evrenin tarihinin 
tüm aşamalarını incelemesi amaçlanıyor. NASA’nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla 
ortak çalışmasının ürünü olan Webb, bugüne kadar yapılmış en büyük ve en güçlü ancak 
31 yaşındaki çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu’nun halefi olarak 
görülüyor.46

46  https://www.dpreview.com/news/7026993143/james-webb-space-telescope-sees-its-first-star-using-all-18-of-
itsprimarymirrorsegments
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Küresel IoT Bağlantısı İçin Uydu Teknolojisi 

Birleşik Krallık merkezli teknoloji şirketi Wyld Networks, alternatif bağlantının çok az olduğu 
veya hiç olmadığı alanlarda IoT uygulamaları için sensörden uyduya düşük güçlü LoRaWAN 
terminalleri ve modüllerinin kullanılabildiğini duyurdu. Wyld Connect olarak adlandırılan hibrit 
cihazların verileri, doğrudan karasal ağlara veya Fransa merkezli uydu operatörü Eutelsat 
ile yapılan iş birliğiyle kullanılacak olan Alçak Yörünge Uyduları (LEO) aracılığıyla aktarması 
planlanmaktadır. Cihazların %100 küresel kapsama alanına sahip olduğu belirtilirken; tarım, 
çevre izleme, enerji, tedarik zinciri ve kamu hizmetleri gibi alanlarda da kullanılabileceği ifade 
edildi. Ayrıca Wyld Connect hibrit terminali doğrudan mevcut sensörlere bağlanabilirken; 
küçük modüller, gömülü bir çözüm olarak IoT sensörlerine de entegre edilebilmektedir. Veriler, 
uydu yer istasyonundan veya karasal LoRaWAN ağ geçidinden Wyld’in bulut tabanlı Fusion 
platformu aracılığıyla iletilerek; IoT sensörlerinin uzaktan kaydedilmesine, yapılandırılmasına, 
kimliğinin doğrulanmasına ve yönetilmesine de olanak tanımaktadır. 

Dünya yüzeyinin sadece yaklaşık %15’inin hücresel ağlarla kaplı olduğu tahmin edilmekle 
birlikte, on binlerce kilometre karelik bir alana yüksek bakım gerektiren ağ altyapısı kurmanın 
pratik ve uygun maliyetli olmadığı da belirtilmektedir. Bu kapsama alanının pahalı, güç tüketen 
VSAT uydu sistemleri yerine Alçak Yörünge Uyduları ile sağlanması, dünya çapında IoT 
büyümesini hızlandırmak için gereken düşük maliyetli çözüm olarak ifade edilmekle birlikte, 
bu hizmetin 2022’nin ikinci yarısında kullanıma sunulması planlanmaktadır.47

47  https://www.eenewswireless.com/en/sensor-to-satellite-technology-for-global-iot-connectivity/ 
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Starship’in Uzaya Fırlatılacağı Tarih Belli Oldu 

SpaceX’in kurucusu Elon Musk, Starship’in mayısta uzaya fırlatılacağını açıkladı. Mars’a 
insanlı görevler için tasarlanan roketin yeni prototipi mayıs ayında ilk yörüngesel uçuşunu 
gerçekleştirecek. SpaceX’in kurucusu Elon Musk, ilk denemesi Mayıs 2021’de yapılan 
Starship’in ilk yörüngesel uçuşunun ne zaman olacağına dair Twitter’dan açıklama yaptı. Musk, 
“Nisan ayına kadar ‘uçuşa elverişli’ 39 motor üretilmesi planlanıyor ve ardından motorların 
uzay aracı Starship’e entegre olmasının da bir ay sürmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı. 

Starship’in ilk denemesi Mayıs 2021’de yapılmış, 10 kilometreye çıkan dev roket sağlam ve 
dengeli bir şekilde iniş gerçekleştirebilmişti. NASA, 2025’te astronotları aya indirmek için 
yeniden kullanılabilir özelliğe sahip Starship’i faaliyete geçirmeyi planlamaktadır. Elon Musk 
ise Mars’ta bir şehir kurmak ve oraya ekipman ve insanları taşımak için bir Starship filosu 
yerleştirmeyi hedefliyor.48

48 https://www.space.com/spacex-starship-orbital-test-flight-may-2022-target 
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YAZILIM
Vuhuv, Arayanı Değil, İçeriği Takip Eden Yerli Arama Motoru 

Yerli arama motoru girişimi Vuhuv, kişisel gizliliğin önem kazandığı günümüzde kişisel 
verileri kayıt altına almadan güvenli arama yapılmasına imkan sağlayan yerli arama motoru 
girişimi olarak öne çıkmaktadır.

2017 yılının başlarında faaliyete başlayan ve geliştirme sürecinde olan yerli arama motoru 
girişimi Vuhuv, henüz çok az kişi tarafından bilinmekte ve kullanılmaktadır. Vuhuv, kimin neyi 
aradığından çok neyin arandığına odaklanan, kullanıcılarına kişisel verilerin takip edilmediği bir 
arama deneyimi sunmaktadır. Kendine özgü etiketleme yapısıyla içerik bulmayı kolaylaştıran 
Vuhuv ayrıca kullanıcılarından da geri bildirim alarak içeriğin önceliğini belirleyebilmektedir. 
Arama motoru kullanıcıları dilerlerse Vuhuv alan adı altından sunulan ücretsiz e-posta 
hizmetinden de faydalanabiliyorlar. 

Bir arama motorunu diğer arama motorlarının kopyası olmaktan ayıran en önemli özelliklerden 
biri, verinin ilgili arama motorunun algoritmalarına sahip botlardan toplanıyor olması olarak 
bilinmektedir. Vuhuv arama motorunun en önemli parçası olan Vuhuvbot’un algoritmaları 
tamamen Vuhuv geliştiricileri tarafından yazılmaktadır. Bu nedenle Vuhuv arama motoru, 
Türkiye’ye özgü yapılan yazım hatalarını anlamakta ve bu hatalara rağmen doğru sonuçlar 
ile dönmektedir. Vuhuv kullanıcıları dilerlerse Vuhuvbot’un çalışmasını gösteren canlı yayına, 
Vuhuv arama kutucuğuna ‘vuhuv canlı yayın’ yazarak erişebiliyorlar.

Vuhuv arama motorunu, 1997 yılından günümüze web kodlama ile ilgilenen 2 kişilik ufak 
bir ekip geliştirmektedir. Geliştirme ekibi Vuhuv alan adını ilk defa 2012 yılında kayıt altına 
almıştır. Ekibin arama motoru yazma macerası 2002 yılına kadar uzanmaktadır. 2012 yılına 
kadar farklı isimler altında arama motoru geliştirip yayına sunan ekip, bugüne kadar bir 
istikrar sağlayamadıklarını belirtiyor.49

49  https://www.yuzde100yerli.com/vuhuv-arayani-degil-icerigi-takip-eden-yerli-arama-motoru/
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Azerpost Yeni Mobil Uygulamasını Başlattı 
Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanlığı’na bağlı Azerpost LLC, kurye 
hizmetleri için bir mobil uygulama başlattı. Artık vatandaşlar, kişisel ve iş amaçlı posta 
gönderilerini uygulama üzerinden daha rahat bir şekilde gönderebilecekler. Ayrıca, acil veya 
normal kurye hizmetlerinden birini seçerek ürünün gideceği yere ne zaman ulaşacağına 
kullanıcı karar verebilecek. Android ve iOS mobil cihazlar için tasarlanan uygulama, Apple 
Store ve Play Market’ten indirilebiliyor. Posta ögeleri, ülkede Ekspres Posta Hizmeti (EMS) 
sağlayan Azerexpresspost aracılığıyla teslim ediliyor. İlk etapta sadece Bakü şehrinde verilen 
kurye hizmetinin gelecekte tüm ülkeyi kapsaması planlanıyor.50

50  https://mincom.gov.az/en/view/news/1437/azerpost-launches-new-mobile-app
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AKILLI	CİHAZLAR
ABD’li Tesla Şirketi İnsansı Robot Üretimine Yöneldi 
ABD’li Tesla şirketinin CEO’su Elon Musk, yapmış olduğu açıklamada şirketlerinin insansı 
bir robot üretmek için çalışmalar yaptığını ve bu çalışmanın kendileri için oldukça önem arz 
ettiğini ifade etti. Tesla, insansı robot planını ilk olarak 2021 yılı içerisinde açıklamıştı. Yapılan ilk 
prototip robot, yürüme, dans etme ve ip atlama gibi birtakım fiziksel aktiviteleri yapabiliyordu. 

Tesla, insansı robot projelerine öncelik vereceğini belirtirken, robotik ve otomobil üretim 
uzmanları insansı robotların üretiminin pahalı, inşa edilmesi zor ve yakın vadede karlı olmayan 
bir alan olduğunu ifade etmektedir. Tesla, insansı robotların üretimi için otomobil fabrikalarını 
kullanacağını açıkladı.

Tesla, insansı robot üretimi ile ilgilenen tek otomobil üreticisi değildir. Honda şirketi de 20 yıl 
boyunca Asimo isimli bir robot geliştirirken Hyundai ise Boston Dynamics’i satın almıştır.51

51  https://edition.cnn.com/2022/01/28/tech/tesla-robot-optimus/index.html
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Kanada’da Sentetik DNA Kullanılarak Dünyanın En Küçük Anteni 
Yapıldı 

Kanada’da bilim insanları, proteinlerdeki yapısal değişiklikleri izlemek amacıyla sentetik 
DNA kullanarak, radyo dalgaları alıp gönderebilen bir nano anten geliştirdi. Sonuçları “Nature 
Methods” dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Montreal Üniversitesi’nden araştırmacılar, 
ışığı bir renkte alan ve proteinle etkileşimine göre farklı bir renkte geri ileten insan saçının 
binde birinden daha küçük anten geliştirdi.

Bir organizmanın gelişmesi, yaşaması ve yeniden üremesi için gerekli tüm yönergeleri içeren 
DNA’nın yapı taşlarının kendiliğinden kurulma özelliğinden yararlanan araştırmacılar, birbirine 
kenetlenen Legolar gibi hareket eden kısa sentetik DNA dizileri kullanarak, proteinlerin 
işlevlerini tanımlayabilecek DNA bazlı floresan nanoantenler üretti. 5 nanometre uzunluğundaki 
antenin reseptörleri, hedef protein belirli bir biyolojik işlev gösterdiğinde proteinin yüzeyindeki 
moleküllere kimyasal tepki vererek, farklı bir sinyal üretiyor. Bu sinyallerin ne anlama geldiği, 
antenin yaydığı ışıktan tespit ediliyor. Araştırmacılar, geliştirdikleri nanoanten sayesinde ilk 
defa alkalen fosfataz enziminin birçok biyolojik molekül ve ilaçla etkileşimi gerçek zamanlı 
olarak tespit edebildiklerini, bu enzimin birçok kanser türü ve bağırsak iltihabıyla bağlantılı 
olduğunu aktardı. Geliştirilen yeni teknolojinin, özellikle yeni ilaç buluşlarında yararlı olması 
bekleniyor.52

52  https://www.zmescience.com/science/news-science/worlds-tiniest-antenna-is-made-from-dna/ 
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Japon Bilim İnsanları Çocuk Robot Geliştirdi 

Gerçeğine yakın insansı robotlar, giderek daha popüler hale geliyor. Japonya’daki RIKEN 
Guardian Robot Projesi’nden araştırmacılar, altı temel duyguyu başarıyla ifade edebilen Nikola 
adında bir android robot geliştirdi.

Frontiers in Psychology’de yayınlanan yeni çalışma, insanların Nikola’nın yüzündeki “kasları” 
hareket ettirerek oluşturulan altı yüz ifadesini (mutluluk, üzüntü, korku, öfke, şaşkınlık 
ve tiksinti) ne kadar iyi tanımlayabildiğini test etti. Bu kapsamda bir android tarafından 
canlandırılan duyguların kalitesi, bu altı duygu için ilk kez test edildi ve doğrulandı.

Bununla birlikte çocuk robot, şu anda bir gövdeden yoksun olsa da geliştiricileri yakın 
gelecekte pek çok kullanım alanı bulabileceğini umuyorlar. Projeyi yöneten Wataru Sato, 
“Bizimle duygusal olarak iletişim kurabilen android’ler, yaşlı insanlara bakmak gibi çok çeşitli 
gerçek yaşam durumlarında faydalı olacak ve insan refahını teşvik edecek” ifadelerini kullandı. 
SATO, Nikola’nın yüzünde, yapay kasların hareketini kontrol eden 29 pnömatik aktüatör 
ve göz küresi hareketlerini kontrol etmek için kullanılan altı aktüatör içerdiğini açıkladı. Bu 
aktüatörler hava basıncıyla kontrol ediliyor ve sessiz hareketler sağlıyor.

Diğer taraftan bilim insanları Nikola’yı geliştirirken, Yüz Hareketi Kodlama Sistemi (FACS) 
adı verilen bir kodlama sistemi kullandı. Bu sayede, insansı robot “yanak germe” ve “dudak 
büzüştürme” gibi ince hareketleri kontrol ederek altı duyguyu canlandırabilmektedir. 

Bilim insanları kısa vadede Nikola’nın hem sosyal psikolojide hem de sinirbilimde birçok 
uygulamaya sahip olabileceğine inandıklarını açıkladılar.53

53  https://www.ntv.com.tr/galeri/teknoloji/japon-bilim-insanlari-cocuk-robot-gelistirdi-insan-duygularini-basariyla-can-
landiriyor,4xCth5gxuESEWA0cUVfX_A
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Çin’de İnsansız Tarım 

Çin’in doğusunda yer alan Zhaoqiao kasabasında insansız tarım olarak adlandırılan tarım 
tekniği uygulanmaktadır. Kasabada yer alan ve insansız tarım tekniklerinin kullanıldığı çiftlik, 
akıllı sistemler ile donatıldı. Sulama ve gübreleme sistemlerinin otomatik olarak çalıştığı 
çiftlikte tarlaların durumu monitörler aracılığı ile izlenebilmektedir. Tarlaların su ve gübre 
ihtiyaçları mobil uygulama aracılığı ile kontrol edilebilirken, ürünlerin hasar görmemesi için 
zararlılar ile mücadele de drone’lar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Çiftlikte 20’den fazla 
drone, insansız ekim ve hasat makinesi yer almaktadır.54

54  http://www.chinadaily.com.cn/a/202202/16/WS620c5e71a310cdd39bc86e7c_8.html
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Akıllı Sokak Aydınlatması 
Actility tarafından desteklenen Avustralya ulusal LoRaWAN ağının operatörü Ulusal Dar Bant 
Ağ Şirketi (NNNCo), Uruguay’ın başkenti Montevideo’da 70.000 akıllı sokak lambasına IoT 
ağı kapsama alanı sağlamak için bir Avrupalı teknoloji sağlayıcısı olan Wellness TechGroup 
ile sözleşme imzaladı. Altyapı, Actility’nin ThingPark Enterprise IoT platformuna dayalı ve 
müşteri tesislerinde yönetilen özel bir LoRaWAN ağını içerecek. Actility, kendisini Nesnelerin 
İnterneti için düşük güçlü geniş alan ağları (LPWAN) endüstriyel sınıf bağlantı çözümlerinde 
dünya lideri olarak tanımlamaktadır. ThingPark Enterprise, Amazon Web Services, Microsoft 
Azure ve IBM Bluemix ve çok daha fazlası dahil olmak üzere popüler IoT bulut hizmetlerine 
yönelik bir dizi bağlayıcıyla önceden yapılandırılmış olarak gelmektedir.

Proje 200 kilometrekarelik bir alanı kapsayacak ve 1,3 milyondan fazla kişiye akıllı sokak 
aydınlatması sağlayarak toplum ve yol güvenliğini iyileştirecek ve karbon emisyonlarını %80 
kadar azaltacaktır. Wellness TechGroup, ışık noktalarının uzaktan kontrolü için 70.000 Actis 
Plus Nema 7 LCP düğümü piyasaya sürecek. Actis Plus Nema 7 düğümleri, akıllı kamu 
aydınlatma hizmetinden gelen tüm veriler hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayacak bir 
yazılımla bağlantı kuracak. Akıllı sokak aydınlatması ağ ve uygulama yönetimi yazılımı, atık 
yönetimi ve su tasarrufu gibi diğer kentsel akıllı uygulamalarla entegrasyon yoluyla kamu 
ve yol güvenliğini, enerji verimliliğini ve insan konforunu iyileştirmek için benzersiz bir fırsat 
sağlayacaktır.55

55  https://developingtelecoms.com/telecom-technology/wireless-networks/12838-smart-street-lighting-comes-to-
montevideo-with-a-little-help-from-the-iot.html
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Robot Köpek Spot’un Yeni İşi Belli Oldu 
ABD’li teknoloji şirketi Boston Dynamics’in 75 bin dolarlık robot köpeği Spot veri güvenliği 
ve mahremiyet endişeleri nedeniyle geçen yıl New York Polis Departmanı’ndan kovulmuştu. 
Spot ve diğer arkadaşlarının yeni işi belli oldu. Yangınlarda kimsenin giremediği yerlere 
ulaşarak hayat kurtaracaklar. Söz konusu karar, New York Polis Departmanı’nın (NYPD), robot 
köpeklerin emniyet kuruluşunun mahremiyetine ilişkin endişeler nedeniyle Boston Dynamics 
ile olan sözleşmesini feshetmek zorunda kalmasından bir yıldan kısa bir süre sonra geldi.

Bir insan operatör tarafından kontrol edilmesi planlanan robot köpekler yangın esnasında 
ve tehlikeli arama ve kurtarma görevleri sırasında görüntü ve veri toplayacak ve tehlikeli 
gazların yoğunluğunu ölçecekler. Yetkililerin bildirdiğine göre, robot köpeklerin yalnızca 
tehlikeli madde durumları hakkında veri toplaması planlanmaktadır.56

56 https://www.nytimes.com/2021/04/28/nyregion/nypd-robot-dog-backlash.html 



BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE GELİŞMELER, 
YENİLİKLER VE ÖRNEK ÇALIŞMALAR 73

SOSYAL	AĞLAR
Japonya, Twitter’ın Pazar Payında Facebook’u Geride Bıraktığı İki 
Ülkeden Biri Oldu 
Sosyal medya herkesin hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelmekle birlikte tüm platformlar 
eşit şekilde talep oluşturmamaktadır. Japonya’da, ailesi ve arkadaşlarıyla yakın temasta 
kalmak isteyenler, mesajlaşma merkezli uygulama Line’ı tercih etmektedir. Facebook dünya 
çapında yüzde 72,4’lük pay ile lider sosyal medya platformudur.  Dünyadaki eğilimin aksine 
Japonya’da Facebook kullanım oranı %16,4 olarak gerçekleşirken Twitter %48,65 kullanım 
oranı ile önemli bir fark oluşturmaktadır. Öte yandan Japonya’da Pinterest’in kullanım 
oranları dahi 2021’de Facebook’u geride bıraktı. Facebook bir zamanlar Japonya’da da hakim 
konumdaydı ancak Twitter Facebook’un pazar payının aniden düştüğü 2017’nin sonlarında 
ve 2018’in başlarında aniden ortaya çıkarak kısa sürede liderliğe oturdu. Bununla birlikte, 
Japon halkının dünyadaki genel sosyal medya eğiliminden farklı hareket ettiğini söylemek 
mümkündür.57 

57  https://japantoday.com/category/tech/japan-one-of-only-two-countries-where-twitter-beats-facebook-in-soci-
al-media-market-share-1
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Facebook Gizlilik İhlali Davasında 1,2 
Milyar Ödeyecek 
Facebook’un sahibi Meta, üyelerinin sosyal medya 
platformundan çıkış yaptıktan sonra dahi aktivitelerini 
takip etmekle suçlandığı davada 90 milyon dolar 
ödeme yapmayı kabul etti. Davaya ilişkin söz konusu 
ön anlaşmanın, California’daki San Jose Bölge 
Mahkemesi’ne sunulması ve hakimin onayını alması 
gerekmektedir.

Ayrıca Facebook’tan, uygunsuz şekilde topladığı 
kullanıcı verilerini silmesi istenmektedir. Facebook, 
“beğen” butonunun yer aldığı eklentiler vasıtasıyla dış 
web sitelerinden elde ettiği verileri (çerez) saklamakla 
ve kullanıcıların tarama geçmişlerini reklamcılara 
satmakla suçlanmıştı. Haziran 2017’de reddedilen 
dava, Nisan 2020’de Federal Temyiz Mahkemesi 
tarafından tekrar görülmeye başlamıştı. 90 milyon 
dolar ödeyecek olan Meta’nın Sözcüsü Drew Pusateri, 
konuya ilişkin açıklamasında, “Bu sorunu aştığımız 
için mutluyuz.” ifadesini kullandı.58

58  https://www.reuters.com/legal/litigation/facebook-loses-bid-dis-
miss-users-data-privacy-antitrust-claims-2022-01-18/ 
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Ukrayna İçin Çevrimiçi TV Oynatıcı 

Avrupa’nın önde gelen TV yayın sağlayıcılarından biri olan Zattoo, savaştan etkilenen insanlar 
için Ukrayna kanallarına sahip yeni bir çevrimiçi oynatıcı geliştirdi. Ukrayna kanalları 1+1, 
1+1 International, Inter, ICTV, Rada TV, Ukraine 24 ve UATV’ye ek olarak, Zattoo Ukraine 
TV’nin kanal listesinde Al Jazeera, Euronews, OstWest ve Deutsche Welle gibi uluslararası 
kanallar da yer almaktadır. Web oynatıcı ücretsiz, önceden kayıt gerektirmemekte ve reklam 
içermemektedir. 

17 Mart 2022’den itibaren Ukrayna kanallarına, Almanya, Avusturya ve İsviçre’deki mevcut 
tüm Zattoo kullanıcıları da erişim sağlayabilecektir. Web oynatıcı, SD ve HD video kalitesine 
sahip bir dizüstü bilgisayar, PC, tablet veya akıllı telefondaki herhangi bir internet tarayıcısı 
kullanılarak Ukraynaca ve İngilizce olarak takip edilebilir. İnternet bağlantılarının kısıtlanması 
durumunda kanallar, daha az veri ve pil gücü tüketen yalnızca ses akışları olarak da 
dinlenebilmektedir. 

Ayda yaklaşık 3 milyon kullanıcıyla Avrupa’nın önde gelen TV yayın sağlayıcılarından biri 
olan Zattoo; aynı zamanda 2020’den beri ilk sertifikalı karbon nötr TV yayın sağlayıcısı olma 
özelliğine sahiptir.59

59  https://euromaidanpress.com/2022/03/19/streaming-provider-creates-online-tv-player-for-people-affected-by-rus-
sias-war-in-ukraine/
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Rusya’nın Yerel Instagram’ı Rossgram 

Ukrayna işgali sonrasında Rusya’da erişime yasaklanan Instagram için yerel bir alternatif 
geliştirildi. Rus girişimciler, “Instagram ağının analoğu” olarak adlandırdıkları yeni sosyal ağ 
Rossgram‘ı duyurdu. Web sitesinde verilen bilgilere göre Rossgram, Android ve iOS için 28 
Mart 2022’den itibaren piyasada yer alacak. Hem web hem de mobil pazarda kullanıcılara hitap 
edecek olan yeni platform, Instagram’ın Rus analoğu olarak tanımlanacak. Tüm kullanıcılar 
için erişim ise Nisan 2022’de başlayacak.

Rossgram’ın geliştiricisi Alexander Zobov, VKontakte ve Telegram’ın kurucusu Pavel Durov ile 
birlikte çalışmasıyla tanınan bir girişimci. Zobov, kendi sosyal ağıyla birlikte Rus medyasının 
daha özgür olacağına inanıyor. Zobov’un açıklaması, hizmetin ilk olarak Rusya’nın en popüler 
sosyal medya fenomenlerine (blog yazarları, YouTuberlar ve şirket ortakları) sunulacağı 
yönündedir.

Projenin arkasındaki ekibin kim olduğu henüz bilinmese de, Rossgram’ın web sitesine göre 
kurucu isimler Alexander Zobov ve Kirill Filimonov isimli iki girişimci olduğu belirtiliyor.60

60  https://shiftdelete.net/rusya-instagram-rossgram
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BLOK	ZİNCİRİ
Rusya Kripto Ekonomisini Yasallaştırıyor 
Rus hükümeti Rusya’daki dijital para birimlerinin geleceğini belirleyecek adımı attı. Yetkililer, 
kripto para birimlerinin dolaşımını Rusya’nın finansal sistemine entegre etmek ve bankacılık 
sisteminde kripto ile ilgili akışlar üzerinde kontrol sağlamak için bir plan hazırladı.

Merkez bankasının son zamanlarda kripto ticareti, yatırımı ve madenciliği yasağı getirme 
önerisinin aksine Rus hükümeti kripto platformlarının bir lisans rejimi altında çalışmasına 
izin vermek istiyor.

Rus vatandaşlarının haklarını korumak için yatırımcılar nitelikli ve niteliksiz sınıflara ayrılacak, 
kripto hizmet sağlayıcıları ise belirli sermaye ve likidite gereksinimlerini karşılamakla yükümlü 
olacaklar. Ayrıca Rusları ilgili riskler hakkında bilgilendirmekle görevlendirilecekler.61

Elon Musk, Yeni Bir Sosyal Medya 
Platformu Kurmayı Amaçladığını 
Açıkladı 

Tesla’nın CEO’su Elon Musk, 26 Mart’ta yaptığı 
açıklamada yeni bir sosyal medya platformu 
kurmayı düşündüğünü ifade ederken, kurmayı 
düşündüğü sosyal medya platformuna ilişkin 
bir açıklama yapmadı. Elon Musk yeni projesi, 
Twitter’ın ifade özgürlüğüne yeterince izin 
vermediği düşüncesinden kaynaklanıyor. Ayrıca 
Musk, Twitter’ı ifade özgürlüğünün temellerine 
bağlı kalmamakla suçladı ve bu durumun 
demokrasinin temellerini sarstığını söyledi.62

61  https://www.ewdn.com/2022/02/09/russian-authorities-fi-
nally-move-to-legalize-crypto-economy/

62  https://www.cnbc.com/2022/03/28/
elon-musk-says-hes-considering-building-a-new-social-medi-
a-platform.html
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UZAY
Çin’in Roket Teknolojisi Kayak Pistlerinde 

Çinli bilim adamları, ülkenin en ağır fırlatma aracı ve Mars sondası Tianwen-1’in taşıyıcısı 
olan Long March-5 roketinde orijinal olarak kullanılan uzay teknolojisine sahip güçlü bir 
kayak kaskı geliştirdiler. Dalian Teknoloji Üniversitesi›nden bir ekip tarafından tasarlanan 
kask, yaklaşmakta olan Kış Olimpiyatları antrenmanları sırasında Çinli serbest stil kayakçıları 
üzerinde test edildi.

Kayak kaskları, kayakçıları yamaçlardayken düşme veya çarpışmadan kaynaklanan 
darbelere karşı korumak için tasarlanmış şapkalardır. Hafif olmaları ve darbeye karşı güçlü 
direnç göstermeleri gereklidir. Aynı ilkeler uzay aracı için de geçerlidir ve bilim adamları, 
kayakçıların güvenliğini artırmak için roketin yapısından ve malzemelerinden yararlanmak 
üzere çalışmalara başladılar. Uzayda elde edilen yüksek yük taşıma verimliliğinin de kaskın 
yokuşlardaki şok emme kapasitesi için oldukça faydalı olduğu ortaya çıktı.

Üniversitenin bilim adamları, kayak kasklarının tasarımını yaparken Long March-5 roketinin 
kavisli panellerinin yapısal tasarımını kullandılar. Kask kabuğunu, kavisli yüzeyine uygulanan 
algoritma tabanlı sertleştiricilerle güçlendirdiler. Ayrıca kaskın dış kabuğunda karbon fiber, 
cam fiber ve elastomerden yapılmış yeni bir malzeme kullanarak koruyucu donanımı 
daha hafif ve güçlü hale getirdiler. Çin’in serbest stil kayak takımı antrenörü ise bu kaskın 
kullanımının eğitimdeki kafa yaralanmalarının sayısını azalttığını ifade etti.63

63  https://www.chinadaily.com.cn/a/202201/19/WS61e7a3f5a310cdd39bc820b4.html.



BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE GELİŞMELER, 
YENİLİKLER VE ÖRNEK ÇALIŞMALAR 79

Çin’in Yapay Güneşinden Yeni Rekor 

Çin’de oluşturulan ve yapay güneş olarak adlandırılan nükleer füzyon reaksiyonu yeni bir 
rekor kırmıştır. Geçtiğimiz mayıs ayında 101 saniye boyunca 120 milyon °C’de çalışan yapay 
güneş, yeni bir rekora imza atarak 17 dakika boyunca 70 milyon °C’de çalışmıştır. 

Günümüzde ağırlıklı olarak enerji ihtiyacının karşılanmasında fosil yakıtların kullanılması 
bu yakıtların hem sınırlı hem de doğaya zararlı olması sebebi ile sorun teşkil etmektedir. 
Bu soruna çözüm arayışları sonucu ortaya çıkan yapay güneş projesi temiz enerji olarak 
nitelendirilmektedir. Atom çekirdeklerini büyük miktarda enerjiyi elektriğe çevirmek amacı 
ile kullanan yapay güneş, fosil yakıt gerektirmemesi, radyoaktif atık bırakmaması gibi 
sebeplerden dolayı gözde bir alternatif olarak görülmektedir. Temelde yakıt olarak hidrojen 
ve döteryum gazları kullanan gerçek Güneş’e güç veren nükleer füzyon reaksiyonunu taklit 
eden yapay güneş, hidrojen ve döteryum gazlarının dünyada bol miktarda bulunması sebebi 
ile de nihai enerji olarak biliniyor.64

64 https://www.smithsonianmag.com/smart-news/chinas-artificial-sun-reactor-broke-record-for-nuclear-fusi-
on-180979336/ 
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Wuhan, 2025’e Kadar Çin’in ‘Uydu Vadisi’ Olmayı Hedefliyor 
Çin›in Wuhan şehri, 2025 yılına kadar 15,7 milyar dolarlık bir uzay endüstrisi geliştirme ve 
ülkenin «uydular vadisi» olma sözü vererek, Çin›in 2030 yılına kadar büyük bir uzay gücü 
olma yönündeki hedeflerini güçlendirmektedir.

Yetkililerce yapılan açıklamaya göre Wuhan, uydu, roket ve uzay aracı üretimi ile ilgili 
projelerde firmalara 7,86 milyon dolara kadar finansal teşvik sunuyor. Şirketlerin yerel 
kaynaklı ekipman, yazılım ve hizmetleri kullanmasının teşvik edileceğini duyuran yetkililer, 
örneğin bir firmanın, yüksek yörüngeli ve düşük yörüngeli uyduların yanı sıra uzay araçlarının 
üretiminin yüzde 10’undan fazlasında yerel ürünler kullanması durumunda 2,36 milyon dolara 
kadar mali teşvik verileceğini belirtti. Yerel ürünler yüzde 30’dan fazlasını oluşturuyorsa, firma  
7,86 milyon dolar teşvike ulaşabilecek.65

65  https://news.cgtn.com/news/2022-03-19/Wuhan-aims-to-become-China-s-valley-of-satellites-by-2025-18wyi    
GNs6XK/index.html 
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BULUT	BİLİŞİM
Azerbaycan’da Yeni Nesil Dijital İmza Geliştirildi 

Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanlığı, kamu-özel ortaklığı ile SIMA 
adlı yeni nesil bulut dijital imzasını geliştirdi. Bu bağlamda, 11 Şubat’ta yetkililerin, ortak 
şirket temsilcilerinin, medyanın ve kamuoyunun katılımıyla yeni nesil imzanın sunumu 
gerçekleştirildi. Yeni nesil bulut dijital imzanın faydaları ve imza oluşturmak için kullanılan 
teknolojiler hakkında detaylı bilgi verildi. 

Dijital dönüşümle ilgili olarak ülkede uygulanan projeler hakkında da konuşan Dijital Kalkınma 
ve Ulaştırma Bakanı Danışmanı Rashad Bayramov, SIMA’nın yapılan çalışmaların bir parçası 
olduğunu söyledi. Danışman, SIMA aracılığıyla e-devlet hizmetlerinin yanı sıra bankaların, 
banka dışı kredi kuruluşlarının (NCO’lar), sigorta şirketlerinin, mobil operatörlerin, elektronik 
ve beyaz eşya mağazalarının, TV ve internet hizmet sağlayıcılarının hizmet ve ürünlerine 
erişimin mümkün olacağını kaydetti. Rashad Bayramov’a göre, yeni ürün Azerbaycan’daki 
dijital dönüşümü hızlandıracak ve çevrimiçi hizmetlerin kullanımını teşvik edecektir.

SIMA’nın hem vatandaşlar hem de hizmet sağlayıcılar için çeşitli faydaları olduğu kaydedildi. 
Bunlar arasında maliyet düşürme, zaman kaybını önleme, herhangi bir sisteme entegrasyon 
yeteneği ve ayrıca hızlı ve herhangi bir sayıya kadar imzalama imkânı bulunuyor.66

66  https://mincom.gov.az/en/view/news/1431/new-generation-digital-signature-presented-in-azerbaijan-sima
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SAVUNMA	SANAYİ
Akıncı TİHA İhraç Ediliyor: İlk İmzalar Atıldı 

BAYKAR, Bayraktar TB-2 olarak bilinen Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile yakaladığı 
başarıyı, geçtiğimiz yıl bir üst seviyeye çıkarmayı başardı. Yeni geliştirilen Akıncı Taarruzi 
İnsansız Hava Aracı (TİHA), geliştirme sürecinin tamamlanmasının ardından ilk uçuşunu yaptı.

Geçtiğimiz Aralık ayında da T.C. Milli Savunma Bakanlığı yapmış olduğu paylaşımda, uzun 
süredir son uçuş ve kontrol testleri devam eden 3 adet Bayraktar Akıncı TİHA’nın muayene 
ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını söyledi. Ayrıca yakın zamanda Kara Kuvvetleri 
Komutanlığının envanterine gireceğini doğruladı.

Milli S/İHA’ları geliştiren teknoloji şirketi BAYKAR‘ın resmi Twitter hesabından yapılan 
paylaşımda, ilk ihracat sözleşmesinin imzalandığı haberi paylaşıldı. Fakat hangi ülkeye 
gerçekleşeceğine dair bir bilgi verilmedi. Buna ek olarak, Bayraktar TB-2 SİHA’nın da ihraç 
edildiği ülke sayısının 16’ya çıktığı söylendi.

Şimdiye kadar 200’den fazla üretilen Bayraktar TB-2 SİHA, kompakt boyutlarda olduğu 
ve nispeten düşük hızlarda ilerlediği için düşük ısı izi yayıyor. Bu sebeple hava savunma 
sistemlerinin kendini tespit etmesini oldukça zorlaştırıyor. Ayrıca küçük boyutlarda olmasına 
rağmen MAM-L ve MAM-C gibi akıllı mühimmatları kullanabiliyor.

Tabii iki model hakkında bir kıyaslama yapmak oldukça zor. Çünkü Bayraktar Akıncı, Taarruz 
görevlerini yerine getirebilecek bir kapasiteye sahip. Hatta TUSAŞ, F4 ve F16‘lar için ürettiği 
silah sistemlerini bu TİHA’ya yerleştirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Dolayısıyla  
F-16’ların havadan karaya görevlerini büyük ölçüde üstlenebilecek. Bu da Milli Muharip Uçak 
gelene kadar F-16’ların ömürlerini uzatacak.67

67  https://shiftdelete.net/akinci-tiha-ihrac-ediliyor-ilk-imzalar-atildi 
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TEKNOFEST 2022’de Roketler Dikey İnecek 

30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Karadeniz’de gerçekleşecek olan TEKNOFEST 2022’de 
diğer yıllardan farklı olarak Dikey İniş Roket yarışması düzenlenecek.

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim 
ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST’te, 
gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için Roketten Otonom 
Sistemlere, Yapay Zekâdan Sualtı Sistemlerine kadar 39 farklı kategoride Türkiye tarihinin en 
büyük ödüllü Teknoloji Yarışmaları bulunmaktadır. 

TEKNOFEST 2022 Teknoloji Yarışmaları kapsamında geçtiğimiz yıldan farklı olarak; Dikey İniş 
Roket, Engelsiz Yaşam Teknolojileri, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma, Hyperloop 
Geliştirme yarışmaları yer alacaktır.68

68  https://www.yuzde100yerli.com/teknofest-2022-de-roketler-dikey-inecek/Yazılım
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Rusya’nın Askeri Robotu ‘Marker’ 

Rusya, deneysel Marker robot savaş aracı üzerindeki araştırmayı tamamladığını duyurdu. 
Başından beri geleceğin araçları ve teknolojileri için bir test ortamı olarak tasarlanan makine 
yapı olarak silahsız bir tanka benzeyen mürettebatsız bir kara aracıdır. Ayrıca bir tank gibi, 
üzerinde bir dizi sensör bulunan paletli bir platforma sahiptir. Bu platforma silah eklenebildiği 
gibi, üzerinde tanksavar füzeleri olan bir taret ve ayrıca insansız hava araçları fırlatabilen bir 
kasa da yer almaktadır.

Rusya’nın DARPA analoğu olan Advanced Research Foundation için Android Technologies 
tarafından inşa edilen Marker, en az 2019’dan beri gösterilerde vitrin aracı oldu. Devlete ait 
haber ajansı RIA Novosti’nin haberine göre, Android teknolojileri başkanı Yevgeny Dudorov, 
“Marker üzerindeki çalışmaları tamamladık. Bunun bir parçası olarak, bir dizi teknoloji 
üzerinde çalıştık, ancak içlerinde en önemlisi, yer tabanlı robotik cihazların otonom grup 
etkileşimi teknolojisi.” açıklamasında bulundu.

Marker başından beri, kontrollü saha tatbikatlarının güvenliğinde askeri operasyonları test 
etmek ve keşfetmek için üretilse de gelecekteki bir savaş alanında kullanılması mümkün 
görünüyor. Marker’ın ayrıca makine görüşü, görüntü tanıma ve doğal dil işleme gibi askeri 
yapay zeka çözümleri için bir test aracı olduğu belirtiliyor.69

69  https://www.popsci.com/technology/russia-completes-research-on-marker-robot/
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Milli Muharip Uçak Asya Pazarında İlk Kez Sergileniyor 

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 15-18 Şubat 2022 tarihleri arasında Asya’nın en önemli havacılık 
organizasyonları arasında yer alan ve iki yılda bir olmak üzere gerçekleştirilen Singapur 
Airshow’a katıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerinde milli imkanlarla geliştirilen Milli 
Muharip Uçak’ın birebir modelini ilk kez Asya pazarında sergileyen şirket, geliştirdiği diğer 
platformların 1/7 maket modelleri ile aynı fuarda ziyaretçilerin karşısına çıktı.

Son dönemde Malezya’da açtığı ofis ile Asya pazarında savunma sanayii ve havacılık alanında 
ortak yeni projeler geliştirmek için çalışmalarına hız veren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 
Kazakistan ile gerçekleştirdiği ANKA İnsansız Hava Aracı satış anlaşması ile de 2021 yılında 
Asya pazarında adından sıkça söz ettirmişti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerinde seri 
üretim çalışmaları devam eden HÜRJET Jet Eğitim Uçağı ile Malezya’nın açtığı jet eğitim uçağı 
ihalesine katılan şirket, önümüzdeki dönemde diğer platformları için de önemli çalışmalar 
gerçekleştirmeyi ve bu pazardaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Singapur Airshow 
hakkında görüşlerini paylaşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel 
Kotil “Singapur Airshow’da bir kez daha yer alacak olmanın heyecanı içindeyiz. Asya pazarına 
önem veriyoruz. Malezya ve Kazakistan başta olmak üzere bu büyük pazardaki varlığımızı 
güçlendirmek adına hem akademik alanda hem de üretim odaklı olarak iş birliklerimizi 
artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız vereceğimiz bir dönem için önemli adımlar atmaya 
kararlıyız. Asya ülkeleri ile tarihten gelen yakın ilişkilerimizi havacılık alanında geliştirmek 
adına yeni iş modelleri üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda Singapur Airshow’a 
ülke ve şirketlerden katılacak olan askeri ve sivil temsilciler ile bir araya gelerek kapasite 
geliştirmek adına önemli görüşmeler gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.70

70 https://www.tusas.com/medya-merkezi/haberler/milli-muharip-ucak-singapur-airshow-ile-asya-pazarin-
da-ilk-kez-sergileniyor
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Milli Torpido AKYA Milli Yazılım MÜREN ile Ateşlendi 

Millî Savunma Bakanlığı Milli Ağır Sınıf Torpido AKYA’nın TCG PREVEZE denizaltısından ilk 
kez Milli Savaş Yönetim Sistemi MÜREN kullanılarak ateşlendiğini bildirdi. Millî Savunma 
Bakanlığı resmi sosyal medya hesaplarından ROKETSAN tarafından geliştirilen AKYA eğitim 
torpidosunun atışının TÜBİTAK tarafından geliştirilen Savaş Yönetim Sistemi MÜREN ile başarılı 
bir şekilde gerçekleştirildiği paylaşıldı. Gerçekleşen başarılı test ile Türkiye, denizaltılarında 
yer alan önemli iki kritik bileşeni daha millileştirmiş olacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma 
Merkezi arasında 2015 yılında imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda MÜREN SYS 
Programı oluşturulmuş ve programın ikinci projesi olarak MÜREN SYS PREVEZE Sınıfı 
Uygulaması Proje sözleşmesi 01 Ağustos 2017 tarihinde imzalanmıştır. Proje kapsamında, 
PREVEZE sınıfı denizaltılarımızda yer alan Savaş Yönetim Sisteminin gemi içi birimleri 
Dz.K.K.Iığı bağlısı Araştırma Merkezi Komutanlığı ile birlikte modernize edilip, 20 farklı sensör 
ve seyir sistemi ile entegrasyon sağlanacak; sonar sinyal işleme, hedef hareketleri analizi, gemi 
navigasyonu, farklı torpidoların yörünge planlaması başta olmak üzere tüm çözümlemeler 
yerli ve milli algoritmalarla gerçekleşecektir. Projenin çıktıları, ileride projelendirilmesi 
hedeflenen Milli Denizaltı geliştirme faaliyetlerine doğrudan girdi oluşturacaktır. Geliştirilecek 
olan birimlerinin GÜR sınıfı Yarı Ömür Modernizasyonunda ve Milli Denizaltı ’da adapte edilerek 
kullanılabilecek şekilde tasarlanması hedeflenecektir. Envanterdeki 4 adet PREVEZE Sınıfı 
gemi için MÜREN-PREVEZE sisteminin 72 ay sonunda tamamlanması planlanmıştır.

AKYA tümüyle milli imkanlarla geliştirilmiş, denizaltılardan çeşitli sınıf denizaltı ve su üstü 
hedeflerine angajman yeteneğine sahip yeni nesil ağır sınıf torpidodur. AKYA yüksek hız, uzun 
menzil, aktif/pasif sonar başlığı, dahili ve fiberoptik kablo üzerinden harici güdüm özelliğine 
sahiptir. Ayrıca su üstü hedeflerine karşı dümen suyu güdümü de kullanılmaktadır.71

71  https://www.yuzde100yerli.com/milli-torpido-akya-milli-yazilim-muren-ile-ateslendi/ 
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TUSAŞ Müjdeli Haberi Verdi: İlk Süpersonik İHA Geliyor 

Baykar Teknoloji’den Selçuk Bayraktar, geliştirmeye başladıkları yeni Subsonik İnsansız Hava 
Aracı Bayraktar KIZILELMA’nın üretim hattına geçtiğine dair görselleri paylaştı. İlerleyen 
dönemdeyse Transonik ve Süpersonik modellerin gelebileceğini söyledi. TUSAŞ yayımladığı 
“Sınırları Aşmak” kitabında ülkemiz için bir ilk olan Süpersonik İHA modeline yer verdi. TUSAŞ 
tarafından üretilecek olan Süpersonik İHA, aslında Bayraktar KIZILELMA/MIUS’a rakip 
olmayacak. 1 Mach hıza, 80 cm kanat açıklığına ve 270 cm uzunluğa sahip olan bu cihaz, 
ANKA ve AKSUNGUR gibi SİHA platformlarından atılabilecek. Çalışma prensibine gelecek 
olursak, turbojet motorlu bu cihazın üretilecek üç prototipinin de ses üstü hızlara çıkabilmesi 
hedeflenmektedir. Elektronik harp destek, elektronik harp taarruz ve aldatıcı hedef gibi birçok 
ihtiyacı karşılamak için birden fazla değiştirilebilir faydalı yük entegre edilebilecek, ayrıca 
ANKA ve AKSUNGUR’dan fırlatılacak bu yeni İHA’nın ortak kullanılabilen Yer Kontrol İstasyonu 
üzerinden takip ve uçuş kontrolü yapılabilecek.72

72  https://shiftdelete.net/tusas-mujdeli-haberi-verdi-ilk-supersonik-iha-geliyor 



BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE GELİŞMELER, 
YENİLİKLER VE ÖRNEK ÇALIŞMALAR88

BİLİŞİM	DÜNYASINDAN
MS-Blizzard Anlaşmasının Koreli Oyun Şirketlerindeki Metaverse 
Etkisi 

Microsoft’un ABD’li oyun yapımcısı Activision Blizzard’ı satın almasıyla ateşlenen metaverse 
ve değiştirilmesi mümkün olmayan değer (Non-Fungible Token, NFT) alanıyla ilgili olarak 
Nexon, NCSOFT, Netmarble ve diğer Koreli oyun şirketleri daha fazla faaliyet gerçekleştirmeye 
başladı. Microsoft’un gelişmekte olan metaverse işini güçlendirmek için Blizzard’ı satın 
alacağını duyurmasıyla birlikte küresel oyun endüstrisindeki bu büyük anlaşma birçok 
şirketin çalışmalarını hızlandırdı. Satın almanın gerçekleşmesiyle Microsoft, Tencent (Çin) ve 
Sony’nin (Japonya) ardından gelir bakımından dünyanın üçüncü büyük oyun şirketi olması 
planlanmaktadır.

Uzun vadeli bakıldığında, en sürükleyici deneyimi sağlayan oyunların ve sanal alanı kullanan 
metaverse’in yakınsaması açısından bu alışverişin Microsoft için olumlu bir adım olabileceği 
düşünülüyor. Bu teknolojileri yeni itici güçleri olarak gören Koreli şirketler de ilgili teknolojilere 
ve gelişen platformlara yaptıkları yatırımlarına hız veriyor.73

73  https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2022/01/133_322614.html
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Apple’ın Piyasa Değeri 3 Trilyon Dolara Ulaştı 

Yatırımcılar iPhone üreticisinin otomatik arabalar ve sanal gerçeklik gibi yeni pazarları 
keşfederek en çok satan ürünleri piyasaya sürmeye devam edeceğine bahse girerken, Apple  
3 trilyon dolarlık borsa değerine ulaşan ilk şirket oldu. 2022’de ticaretin ilk gününde, Silikon 
Vadisi şirketinin hisseleri 182.88 dolarla gün içi rekor seviyeye ulaştı ve Apple’ın piyasa 
değerini 3 trilyon doların biraz üzerine çıkardı. Apple’ın hisseleri, kurucu ortak ve eski CEO 
Steve Jobs’un Ocak 2007’de ilk iPhone’u piyasaya sürmesinden bu yana yaklaşık yüzde 5.800 
arttı.

Bazı yatırımcılar Apple’ın kullanıcı tabanını genişletebileceği ve bir kullanıcıdan elde 
edebileceği maksimum gelir konusunda sınırlarına ulaştığından endişe ediyor ve gelecekteki 
ürün kategorilerinin iPhone kadar kazançlı olacağının garantisi olmadığını düşünüyor. Öte 
yandan 5G, sanal gerçeklik ve yapay zeka gibi teknolojilerin hızla benimsenmesi, Apple ve 
diğer büyük teknoloji şirketlerinin cazibesini artırmaya devam etmektedir.74

74  https://www.reuters.com/markets/europe/apple-gets-closer-3-trillion-market-value-2022-01-03/ 
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Türkmenistan ve ITU İşbirliği Genişliyor 
Türkmenistan Dışişleri Bakanı Rashid Meredov’un Orta Asya haberlerine atıfta bulunan Trend’e 
yaptığı açıklamaya göre, Türkmenistan, ülkenin dijital ekonomisini daha da geliştirmek 
amacıyla Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ile iş birliğini genişletmeyi planladıklarını 
açıkladı.

Türkmenistan’ın Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi taslaklarının ve Eylem Planının geliştirilmesi 
önerildi. Bu bağlamda, 2022’nin ikinci yarısına kadar, ITU ile Türkmenistan’ın ilgili devlet 
kurumları arasında çalışmaları geliştirme, eğitim kursları düzenleme ve bölgesel siber 
güvenlik eğitimlerine katılma konusunda kalıcı ilişkiler kurulması planlanmaktadır.

Bakana göre bu olaylar, Türkmenistan’ın ITU tarafından derlenen Küresel Siber Güvenlik 
Endeksi’ndeki konumunu iyileştirmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca, ‘elektronik devlet’ kurmak 
üzere bu yılın başında Birlik uzmanlarıyla kurumlar arası toplantıların planlandığı vurgulandı. 
Türkmenistan, bu organizasyonun bir üyesi olarak, 2015 yılında Türkmenistan’ın ilk yapay 
iletişim uydusu ‘TürkmenÄlem 52°E’nin uzaya fırlatılması da dahil olmak üzere birçok ortak 
projeye imza attı.75

75  https://menafn.com/1103515242/Turkmenistan-eyes-to-expand-cooperation-with-International-Telecommunicati-
on-Union
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Avrupa’da 5.000’den Fazla Kübitli Kuantum Bilgisayar Piyasaya 
Sürüldü 

Almanya’da Jülich Süper Bilgi İşlem Merkezi (JSC) ile önde gelen kuantum bilgi işlem 

sistemleri sağlayıcısı D-Wave Systems, şirketin Kuzey Amerika dışında ilk bulut tabanlı 

kuantum hizmetini başlattıklarını duyurmuşlardır. Yeni sistem Jülich’te bulunmakta ve 

gelecekte JSC’deki süper bilgisayarlarla yakın bir şekilde çalışması hedeflenmektedir. 

Tavlama kuantum bilgisayarı, Almanya ve Avrupa’daki araştırmacılara çeşitli kuantum 

sistemlerine erişim sağlamak için 2019 sonbaharında kurulan Jülich Birleşmiş Kuantum 

Bilişim Altyapısının (JUNIQ) bir parçasıdır. Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-

Watzinger, Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) Başbakanı Hendrik Wüst ve Avrupa Komisyonu Üyesi 

Mariya Gabriel, düzenlenen bir törenle sistemi resmen devreye aldılar ve endüstri sektörleri 

ve araştırma alanları arasında pratik kuantum uygulamalarının geliştirilmesinde işbirliğinin 

önemini vurguladılar. NRW eyalet hükümeti ve Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF), 

JUNIQ’un kurulmasını desteklemek için 5 milyon avro’luk fon sağlamaktadır.

Forschungszentrum Jülich, Almanya’da ve tüm Avrupa’da kuantum hesaplama uygulamaları 

için endüstri ve bilim alanlarında öncü bir geliştirme ve kullanıcı topluluğu kurma hedefini 

belirlemiştir. Forschungszentrum Jülich Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Wolfgang Marquardt 

“Bu amaca ulaşmak için, 2019 yılında Jülich Süper Bilgi İşlem Merkezi’nde açık yenilikler için 

bir kullanıcı tesisi olarak JUNIQ’yu kurduk. JUNIQ kullanıcılara tek tip bir kuantum hesaplama 

platformu sağlamakta ve kullanıcı desteği ve ortak yazılım geliştirme için ilgili uzmanlığı 

sunmaktadır. JUNIQ aracılığıyla, kullanıcılara ve geliştiricilere benzersiz Jülich kuantum bilgi 

işlem ekosistemimize hizmet odaklı erişim sağlıyoruz. Bu, mükemmel teknik altyapı ve her 
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şeyden önce süper bilgi işlem ve kuantum teknolojileri alanlarındaki önemli uzmanlığımızın 
bir araya toplanması sayesinde kullanıcılara kuantum bilgisayarların kullanımını hızla 
artırmak için en iyi şartları sunuyor.” açıklamasında bulundu.

Yeni kuantum sistemi JUNIQ, kullanıcı altyapısında kullanılacak ikinci D-Wave kuantum 
bilgisayarıdır ve şirketin kendi ülkesi Kanada dışında bulunan dünyanın ilk gelişmiş kuantum 
tavlayıcısıdır. Kuantum hesaplama öncüsü ve JSC’deki Kuantum Bilgi İşleme grubunun 
başkanı Prof. Kristel Michielsen “Sistemi doğrudan burada Jülich’te işletiyoruz. Bu bize, onu 
süper bilgi işlem altyapımızla yakından entegre etme fırsatı veriyor” şeklinde açıklamada 
bulundu. Böylece, Jülich’teki uzmanların böyle bir makineyi çalıştırma ve bakımını yapma 
konusunda deneyim kazanması sağlanmakta ve önemli bilgilerin Almanya’ya aktarılmasına 
yardımcı olmaktadır. Ayrıca, bu sisteme erişim Alman mevzuatına ve kontrollerine tabidir.

Yeni sistem, bir tavlama kuantum bilgisayarıdır. Bu tür bir kuantum sistemi, özellikle endüstri 
ile ilgili olan zorlu optimizasyon problemlerini çözmek için oldukça uygundur. Bunlar, trafik 
akışlarının verimli kontrolünü ve yapay zeka uygulamaları için sinir ağlarının eğitimini 
içermektedir. D-Wave, bu tür kuantum sistemlerinin lider üreticisidir. Şirketin müşterileri, 
finansal modelleme, uçuş planlaması, seçim modellemesi, kuantum kimyası simülasyonu, 
otomotiv mühendisliği, sağlık, lojistik ve daha fazlası gibi çok çeşitli alanlarda ilk kuantum 
uygulamaları geliştirdiler.76

ABD Küresel Yarı İletken Krizini Aşmak İçin Tedbir Alıyor 
Covid-19 pandemisi nedeniyle dünya genelinde bir tedarik zinciri sorunu meydana geldi. 
Bu durum küresel çapta bir yarı iletken darlığına neden oldu. Yarı iletken darlığı bilgisayar 
işlemcileri üretimini durma noktasına getirdi. ABD Ticaret Bakanlığı yayımlamış olduğu 
raporda 2021 yılında yarı iletkenlere olan talebin 2019 yılına kıyasla %17 arttığını ifade etti. ABD 
Ticaret Bakanı, çip envanterinde yaşanan eksikliğin üreticiler ve çip kullanan sektörler için 
hataya yer bırakmadığını ifade etti. 2021 yılında bilgisayar çiplerinin azlığı nedeniyle otomobil 
üretimi önemli ölçüde sekteye uğradı. 

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya 
göre ABD’nin küresel yarı iletken 
pazarı içerisindeki payının son 30 yıl 
içerisinde %37’den %12’ye düştüğü 
belirtildi. Bu nedenle sektöre yönelik 
finansman desteği paketini hayata 
geçirilmesi planlandı. Yarı iletkenlerin 
üretim kapasitesinin artırılması için 
her zamankinden daha fazla yatırım 
yapılmaktadır.77

76  https://scitechdaily.com/european-milestone-quantum-computer-with-more-than-5000-qubits-launched/
77  https://www.computerworld.com/article/3648349/about-that-alarming-chip-shortage-dont-count-on-new-fab-plants-to-help-qui-

ckly.html
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Güney Kore’den Metaverse Pazar Hedefi 

Güney Kore hükümeti tarafından yapılan açıklamada Güney Kore›nin 2026 yılına kadar 
küresel metaverse pazarında beşinci en büyük ülke olma hedefine ulaşmak için metaverse 
teknolojisinde uzmanlaşmış 40.000 profesyonel ve 220 şirket yetiştireceği duyuruldu. Bilim 
ve BİT Bakanlığı, yeni endüstrinin metaverse tarafından getirilecek ekonomik ve sosyal 
değişikliklere cevap vermesine ve geleceğe hazırlanmasına öncülük etmek için ülkenin 
stratejik planını açıkladı. Yol haritası kapsamında ülke, sanat, kültür, eğitim, K-pop ve turizm 
alanlarında metaverse teknolojisini uygulamayı ve yabancılar için metaverse platformlarında 
çevrimiçi bir Kore dili enstitüsü kurmayı planlamaktadır. Hükümet ayrıca genç yetenekleri 
yetiştirmek için bir metaverse akademisi kuracağını ve önümüzdeki beş yıl boyunca her okul 
için 5,5 milyar won’a (4,6 milyon $) kadar mali destek sağlanacağını duyurmuştur. Ayrıca 
metaverse için güvenli ve güvenilir bir ortam oluşturma amacıyla sanal dünya için bir dizi 
etik ilke hazırlanması gündeme getirildi. Metaverse web’den farklı olduğu için hükümet, 
ilgili yasaları gözden geçirmek ve gerekirse düzenlemeleri revize etmek için bir planlama 
yapılacağını da belirtti.78

78  http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220120000709&np=1&mp=1
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Singapur’un İlk Kuantum Kriptografi Test Ortamı Denemesi 

Singapur, ülkenin kuantum kriptografisi için ilk test ortamını kurarak vatandaşlarının verilerini 
korumak için kırılamaz bir internet oluşturmaya bir adım daha yaklaştı. Kuantum kriptografisi, 
uydu veya fiber genişbant iletişimini güvence altına almak için kırılmaz bir kriptografik 
algoritma oluşturmak için hafif parçacıkların kuantum özellikleri kullanılmaktadır.

Girişimin amacı, halihazırda ticari olarak mevcut olan kuantum güvenlik yazılımını ve 
donanımını test etmektir. Projenin baş araştırmacısı, bugünün şifreleme yöntemlerinin 
gelecekteki kuantum hesaplama teknolojisine dayalı saldırılara dayanmasının pek mümkün 
olmadığını ve kuantum kriptografisinin kuantum anahtar dağıtım sistemleri gibi özel 
donanımların kullanılmasını gerektirdiğini ifade etti. Kuantum anahtar dağıtımı, şifrelenmiş 
verilerin amaçlanan kullanıcıları arasında gizli anahtarların değiş tokuş edildiği bir süreçtir. Bu 
tür anahtarlar, okunabilmesi için verileri koruyan algoritmanın kilidini açmak için kullanılıyor. 
Yetkisiz taraflar veri akışını engellerse, hedef kullanıcılara çalınan anahtarı silmeleri 
bildirilmekte ve bu da verileri bilgisayar korsanı tarafından okunamaz hale getirmektedir.

Bu sistemlerin Singapur’da halihazırda fiber genişbant bağlantıları sağlayan evleri ve ofisleri 
kapsayan mevcut fiber optik ağlar üzerinden konuşlandırılabileceği değerlendirilmektedir. 
Kuantum anahtar dağıtım sistemlerinin uydu sistemleri üzerinden konuşlandırılabilmesi 
mümkün, ancak projenin şimdilik fiber genişbant bağlantılarına odaklanması beklenmektedir. 
Ulusal Kuantum Güvenli Ağı’na, 2018’de Singapur Ulusal Üniversitesi’nde kurulan Kuantum 
Mühendisliği Programı tarafından üç yıllık bir süre için 8,5 milyon dolarlık bir finansman 
sağlanması ve test ortamının bu yılın sonuna kadar çalışır hale gelmesi hedeflenmektedir.79

79  https://www.straitstimes.com/tech/tech-news/spore-creates-first-quantum-cryptography-testbed-gets-clo-
ser-to-building-an-unhackable-internet
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Oyun Şirketlerinden Play-to-Earn (P2E) Modeline Yatırım 
Nexon, NCSOFT, Netmarble ve diğer Koreli oyun şirketleri, bir sonraki büyüme motoru olarak 
“kazanmak için oyna” (play-to-earn, P2E) oyunlarına odaklanıyor. Endüstri analistlerine göre, 
küresel oyun pazarında yeni bir trend haline gelen P2E, oyuncuların kripto para kullanarak 
sanal ortamda oyun oynayarak ve diğer hizmetleri gerçekleştirerek gerçek para kazanmalarını 
sağlamaktadır.

Hem büyük şirketler hem de küçük şirketler P2E oyunlarını geliştirmekte veya denizaşırı 
pazarları hedeflemektedir. Ancak bu tür oyunların kontrol edilmesinin kolay olmaması 
ve kestirilemeyecek yan etkileri olabilmesi sebebiyle Kore’de yürürlüğe konulan hükümet 
düzenlemeleri bu oyunların oynanmasına müsaade etmemektedir. Ancak Koreli şirket 
yetkilileri ve analistler, küresel pazar henüz ilk büyüme dönemindeyken şirketlerin P2E 
oyunlarını yurt içinde de sunabilmesi için hükümetin düzenlemeleri kaldırması gerektiğini 
ifade ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, birkaç istisna dışında çoğu ticari faaliyete izin veren ve 
şirketlerin daha hızlı büyümelerini sağlayan, yasal olarak neyin yasak olduğunu tanımlayan 
ve diğer her şeye izin veren olumsuz düzenlemeleri benimserken, Kore çoğu ticari faaliyeti 
kontrol eden ancak bazılarına izin veren olumlu bir düzenleme sistemi kullanmaktadır. Bu 
sisteme uygun olarak Koreli yetkililer oyun şirketlerinin P2E oyunlarını piyasaya sürmesini 
yasaklıyor, çünkü bu oyunların gençlerin kumara alışması gibi yan etkilere neden olabileceği 
düşünülüyor ve oyun şirketlerinin oyunlarda kullanılan sanal varlıkların arz ve talebini kontrol 
etmesiyle ilgili endişeler bulunuyor.80

80  https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2022/02/133_323871.html
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Sony, Oyun Geliştiricisi Bungie’yi 3,6 milyar Dolara Satın Alıyor 

Japon teknoloji devi Sony, video oyunu geliştiricisi Bungie’yi 3,6 milyar dolar değerinde 
bir fiyatla satın alacağını duyurdu. Sony; Destiny ve Halo oyunlarıyla tanınan Bungie’nin 
“milyarlarca oyuncuya ulaşmasına” yardımcı olacağını, PlayStation’ın erişimini çok daha geniş 
bir kitleye ulaştırma stratejilerinde de önemli bir adım olduğunu ifade etti. Nitekim 2000 yılında 
Bungie’yi satın alan Microsoft’un Xbox’ının popülaritesine önemli katkıda bulunan oyunlardan 
biri Halo olmuştu.

Sony anlaşmasına göre, Bungie bağımsız olarak çalışmaya ve devralma tamamlandıktan 
sonra da kendi oyunlarını yayınlamaya devam edecek. Merkezi Washington eyaletinde 
bulunan Bungie’nin 900’den fazla çalışanı bulunuyor.81

81  https://www.japantimes.co.jp/news/2022/02/01/business/tech/sony-bungie-purchase/ 
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Azerbaycan’da Bakanlıklar Arası Dijitalleşme İş Birliği 
Azerbaycan’da 17 Şubat’ta Millî Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek 
Teknolojileri Bakanlığı arasında Niyet Protokolü’nün imza töreni gerçekleşti. 

Protokolün imzalanmasındaki temel amaç, genel eğitim kurumları için dijitalleşme, yenilikler 
ve eğitimin gelişimine katkı sağlayacak konularda işbirliği yapmaktır. Bu iş birliği kapsamında 
ilk etapta Sumgayıt ilinde bulunan İstedad (Yetenek) lisesinde bir İnovasyon Merkezi kurulacak. 
Merkez; matematik, bilgisayar bilimi, robotik alanlarında yetenekli öğrencileri tespit etmeyi, 
potansiyellerini artırmayı, bilişim teknolojileri ve kodlama becerilerini geliştirmeyi, öğrencileri 
yerel ve uluslararası olimpiyatlara ve yarışmalara hazırlamayı hedefliyor.82

82  https://mincom.gov.az/en/view/news/1433/ministry-of-education-ministry-of-digital-development-and-transport-
sign-protocol-of-intent-on-cooperation-
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Askerî Harekâtlarda Kullanılan Robotlar 
İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen Theseus Projesi ile insan hayatını riske 
atmadan, robotlar tarafından mühimmat, giysi, yiyecek ve yakıt ihtiyacının sağlanması üzerine 
çeşitli çalışmalar sürdürülmektedir.

Proje kapsamında üç şirkete, robotlar da dahil olmak üzere otonom sistemlerin kullanımını 
araştırmak için 3 milyon sterlinlik fon sağlanırken, İngiliz Ordusu da çatışma bölgelerinde 
robotların kullanımını araştırmaktadır.  Ayrıca İngiltere Savunma Bakanlığının tedarik birimi, 
gelişen otonom sistemlerin, öncü birliklerin gereksinimlerinin karşılanmasında Amazon tarzı 
bir teslimat hizmetinin kullanılmasına izin verileceğini de belirtti. Gelişen ikmal hizmetinin, 
savaş gücünün ve insan hayatını riske atmadan görevin başarı olasılığının artmasını da 
sağlayacağı ifade edilmiştir

Geliştirilen robotların kendilerini havada veya yerde hareket ettirebilme yeteneğine sahip 
olması planlanırken, projenin ilk aşamasında, tehlikeli ortamlarda birlikleri desteklemek için 
robot köpeklerin kullanımı araştırıldı. Robotik ve otonom sistem yeteneklerin, yakın gelecekte 
askerî harekâtlarda sürdürülebilirliğin sağlanmasında da artan bir rol oynayacağı belirtiliyor.83

83  https://www.bbc.com/news/uk-england-bristol-60145220
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LEAP Teknoloji Konferansı 

Suudi Arabistan, dijital bölgesel ve küresel liderliğini pekiştirirken, gelecekteki zorlukları ele 
almak için 1-3 Şubat tarihlerinde küresel teknoloji konferansı LEAP’a ev sahipliği yaptı. 40.000 
yerel ve uluslararası ziyaretçinin katılımının hedeflendiği konferansa 80 ülkeden 350’den fazla 
konuşmacının yanı sıra dünyanın dört bir yanından 700 yenilikçi ve start-up katıldı. ‘Yıldızlarda 
Tek Göz’ temasıyla düzenlenen LEAP, Suudi Arabistan Siber Güvenlik, Programlama ve Drone 
Federasyonu’nun işbirliği ile İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından düzenlendi. 
LEAP konferansında, yaşam kalitesini iyileştirmek ve yaşam beklentisini artırmak için sağlık 
teknolojileri de dahil olmak üzere diğer konular ele alındı. Suudi Siber Güvenlik Federasyonu 
başkanına göre konferans, krallığa uluslararası yatırımları çekecek ve en son teknolojileri ve 
iletişim çözümlerini geliştirip benimseyerek dijital dönüşümü hızlandıracaktır.84

84  https://www.arabnews.com/node/2010771/business-economy  
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Akıllı Seralar Elektrik Maliyetlerini Azaltacak 

Georgia Üniversitesi araştırmacılarından oluşan bir ekip, bitkilere zarar vermeden bir seranın 
elektrik talebini azaltabilecek yeni bir aydınlatma sistemi tasarladı. Elektrik mühendisliği 
yüksek lisans öğrencisi Shirin Afazlı, mevcut hava koşullarını ölçmek için sensörler kullanan 
bir kontrol sistemi kurarak, öğrenci Sahand Mosharafian ve Doçent Javad Mohammadpour 
Velni laboratuvarlarında ışığı tahmin eden algoritmalar geliştirdi. Kombinasyon halinde, 
sistem gelecekteki güneş ışığı miktarını tahmin edebilmekte ve böylece seranın içindeki 
ışıkları optimize etmesine ve bitkilere doğru miktarda ışık vermesine imkan tanıyabilmektedir. 

Yakın zamanda Plants’te yayınlanan çalışmaya göre, tahmine dayalı bir aydınlatma kontrol 
sisteminin, güneş ışığını tahmin ederek ve ışıkları yalnızca gerektiğinde çalıştırarak bitkiler 
için aydınlatmayı optimize edebilecektir. Ayrıca veriler, çiftçilerin sera elektrik maliyetlerini 
%33’e kadar azaltabileceğini de gösterdi.

Tarım ve Çevre Bilimleri Koleji’nde profesör olan Marc Van Iersel “LED ışıklar piyasaya ilk 
çıktığında, bize sera aydınlatmasını daha önce mümkün olmayan bir düzeyde kontrol etme 
fırsatı verdi. O zamanlar, ışıkları optimize etmek için pek çok araştırma yapılıyordu ancak 
neredeyse hiç kimse aydınlatma sisteminin akıllı kontrolü üzerinde çalışmıyordu. Aydınlatma 
için kullanılan elektrik, bir sera işletim maliyetinin %10 ila %30’u arasındadır. Araştırmamız, 
bu maliyeti azaltabilirsek, seraların verimliliği ve sürdürülebilirliği üzerinde çok hızlı bir etki 
yaratabileceğimiz fikriyle başladı.” açıklamasında bulundu.

Seralar ağırlıklı olarak kış ve ilkbahar aylarında kullanılır. Bu nedenle ekip, sistemlerini her iki 
büyüme mevsiminde de test etti. Her iki deneyde bitki büyümesini sürdürürken maliyetleri 
düşürdü; ilkbaharda maliyetleri %33, kışın ise sadece %4 azalttı.85

85  https://www.technology.org/2022/02/03/smart-greenhouses-electricity-costs/
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Intel’den Çip Yatırımı 
ABD’li çip üreticisi Intel, özellikle covid 19 pandemisi sebebi ile küresel yarı iletken endüstrisinde 
büyük kıtlığa yol açan dengesizlikleri gidermeyi amaçlayan planını açıkladı. Açıklamaya göre 
Avrupa genelinde çip üretimi için 80 milyar avro yatırım yapılacaktır. Önümüzdeki on yılı 
kapsayan plana göre şirket, Almanya, İrlanda, Fransa ve İtalya›da çip üretim tesisleri, ARGE 
ve tasarım merkezleri kurmak için on milyarlarca dolar yatırımda bulunacak.

Avrupa Birliği liderleri de bu kapsamda kıtanın büyük bir yarı iletken üreticisi olmasına 
yardımcı olmak ve Asya pazarlarına bağımlılığı azaltmak için 47 milyar dolarlık bir “Çip Yasası” 
çıkarılacağını duyurdu. Arabalardan akıllı telefonlara ve hatta oyun konsollarına kadar her şey 
için elektronik beyin görevi gören çiplere olan talebin her geçen gün arttığı ve AB’nin küresel 
çip üretimindeki payının 2030 yılına kadar iki katına çıkarılacağı da belirtildi.86

86  https://japantoday.com/category/tech/intel-unveils-88b-chipmaking-expansion-plan-for-europe 
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24 Saatten Kısa Sürede 3D Ev Üretimi 
Japonya’da faaliyet gösteren Serendix Partners, 3D baskılı ev konusunda önemli bir başarıya 
imza attı. Şirket, 24 saatten daha kısa bir sürede 3D baskılı bir ev inşa etme hedeflerine 
ulaşarak bu konudaki başarısını kanıtlamıştır. Sadece şık ve gelenekçi bir çekiciliğe sahip 
olmakla kalmayan bu evler neredeyse bir araç fiyatına olması özelliğiyle de öne çıkmaktadır. 
Japon deprem ve Avrupa yalıtım standartlarını karşılayan evlerin inşası baştan sona 23 saat 12 
dakika sürmektedir. 3D baskı ile üretilen evlerin büyüklüğü 10 metrekare olarak açıklanırken 
yapıların üç milyon yene satılması planlanmaktadır.87

87  https://japantoday.com/category/tech/3d-printing-a-house-in-less-than-24-hours-%E2%80%94-japanese-company-
meets-its-goal 
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Dijital İkizler İçin Kuantum Projesi 

Jülich Araştırma Merkezinde yürütülen bir projede, veri merkezi uygulamalarında yer alan 
dijital ikiz modeller için üç kuantum bilgisayarın geliştirilmesi planlanıyor. Süper bilgisayar 
kümesinin yönetildiği 76 milyon avroluk QSolid projesinin 25 ortağı bulunurken, projede IBM 
ve Intel tarafından kullanılanlara benzeyen süper iletken qubit’lere dayanan bir gösterici için 
kapsamlı bir ekosistemin oluşturulması da hedefleniyor. 

Projede, geleneksel süper bilgisayarların işlem gücünü aşan bir moonshot sistemi, endüstri 
için kuantum hesaplamaları yapmak üzere tasarlanmış uygulamaya özel bir sistem ve dijital 
ikizler ile endüstri standartlarının geliştirilmesine öncelik veren bir kıyaslama platformu 
olmak üzere paralel olarak en az üç farklı kuantum çipinin çalıştırılması planlanmaktadır.

QSolid’de planlanan göstericilerin 2024’e kadar faaliyete geçmesi beklenirken, ilk prototipler 
Leibniz Fotonik Teknolojisi Enstitüsü’nde üretilecek. Enstitüde süper iletken devreler için 
bulunan üretim hattı, QSolid projesinin bir parçası olarak süper iletken kuantum devreleri için 
bir pilot hatta dönüştürülecek. Bu devreler, Kuantum Hesaplama İçin Jülich Birleşik Altyapısı 
(JUNIQ) aracılığıyla harici kullanıcılar tarafından erişilebilir hale getirilecek ve bireysel 
ihtiyaçlara göre uyarlanacak.88

88  https://www.eenewseurope.com/en/quantum-project-for-digital-twins/ 
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Azerpost Bankacılık Hizmetleri Verecek 
Azerbaycan’da finansal hizmetlere erişimin 
yaygınlaştırılması amacıyla, Ulaştırma, 
Haberleşme ve Yüksek Teknolojileri 
Bakanlığı ve Erişim Bankası CJSC bünyesinde 
Azerpost LLC ile gerçekleştirilen ortak iş 
birliği kapsamında acente bankacılık modeli 
uygulaması başlatıldı. Azerbaycan Cumhuriyeti 
Merkez Bankası tarafından başlatılan ve 
Uluslararası Finans Kurumu (IFC) tarafından 
desteklenen proje, bölgelerde finansal katılımı 
genişletmeyi amaçlıyor. Temsilci bankacılık 
modeli, üçüncü taraf kuruluşlar tarafından 

müşterilere bankacılık ürün ve hizmetlerinin sağlanmasıdır. Uluslararası uygulamada, 
bu model, özellikle az sayıda banka şubesi ve departmanı bulunan alanlarda bankacılık 
hizmetlerine erişimi genişletmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Projenin Azerbaycan’da ilk kez uygulanmakta olduğu ve Azerpost LLC’nin acente banka 
işlevini yerine getireceği belirtilmelidir. Anlaşmaya göre ilk etapta Ağdaş bölgesindeki 
Azerpost şubesi projeye katılacak. Mart ayından itibaren vatandaşlar postanede bankacılık 
işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Her şeyden önce, müşterilere mikro ve tarımsal kredilerin 
yanı sıra tüketici kredileri ve banka kartları sunulacak. Azerpost LLC ile Access Bank CJSC 
arasında varılan anlaşmaya göre, bu yıl acente bankacılık projesi birkaç başka bölgeyi de 
kapsayacak. Proje uygulaması sonucunda bankacılık ürün ve hizmetleri bölge sakinleri için 
daha erişilebilir hale gelecektir.89

89  https://mincom.gov.az/en/view/news/1456/azerpost-llc-to-provide-services-under-first-agent-banking-project-in-
azerbaijan
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Technest Burs Programı Kapsamında Öğrencilerin Yenilikçi 
Projeleri Sunuldu 

Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojileri Bakanlığına bağlı İnovasyon 
Ajansı’nda, Bakanlığın Technest Burs Programı’nın yetenekli öğrencilerinden oluşan bir 
grupla toplantı düzenlendi. Öğrenciler 20’den fazla yenilikçi fikir ve projeyi konuklara başarıyla 
sundular. Öğrencilerin sunumlarını takdir eden ve gelecekteki çalışmalarında başarılar 
dileyen Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev “Technest Burs Programının 
desteğiyle gelecekteki bir kariyer yolunu seçen bu gençlerin başarısından memnunuz. Bugün 
gençlerimiz eğitim, bilgi ve sürdürülebilir kalkınma yolunun başındalar. Technest’in ulusal bir 
marka haline gelerek akıllı bir neslin oluşmasında önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. Bu 
yılki programın sonuçları çok cesaret verici. Bir dizi BİT kursunu tamamlayan 50 öğrencimiz 
çeşitli kurumlarda istihdam edilmiştir. Kısa sürede bu çok yüksek bir sonuç” açıklamasında 
bulundu.

Program 2021 yılında Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı’nın girişimiyle başlatıldı. Technest 
Burs Programının amacı, ulusal bilişim profesyonellerinin yetiştirilmesini hızlandırmak, bu 
alandaki mevcut eksiklikleri gidermek ve ülkedeki dijital kalkınmaya katkıda bulunmaktır. 
Program kapsamında bulut çözümleri, bulut yönetimi, büyük veritabanları, siber güvenlik, 
otomasyon, elektronik, çeşitli programlama dilleri, UI/UX tasarımı gibi çeşitli alanlarda 120 
okul çocuğu, 618 öğrenci ve mezun eğitim görüyor.90

90  https://mincom.gov.az/en/view/news/1448/students-innovative-projects-within-technest-scholarship-programme-
of-ministry-of-digital-development-and-transport-presented
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Plastik NFC Etiketleri Yeniden Kullanılabilir Ambalajlarda 
TRACE (Döngüsel Ekonomi için Teknoloji Etkin Yeniden Kullanılabilir Varlıklar) projesi 
kapsamında, paketlerin verimli ve etkili olabilmesi amacıyla yeniden kullanılabilir kaplara, 
benzersiz dijital kimlikler (UID’ler) ile PragmatIC’in ultra düşük maliyetli, esnek yakın alan 
iletişimi (NFC) teknolojisini kullanarak paketlerin verimli ve etkin bir şekilde iade edilip 
yeniden kullanılabilmesi hedeflenmektedir.

Proje, ambalaj malzemeleri alanındaki diğer 17 ortak projeye de fon sağlayan 30 milyon 
sterlinlik InnovateUK Akıllı Sürdürülebilir Plastik Ambalaj Mücadelesinin bir parçası olarak 
tasarlanmıştır. UID’ler, paketlerin yaşam döngüsü boyunca kullanılacaktır: ilk olarak, tedarik 
zincirindeki tüm kullanıcılar tarafından her bir öğenin izlenmesi ile bu varlıkların yeniden ele 
geçirilmesi, sınıflandırılması, temizlenmesi ve tekrar kullanılması aşamalarında yer alacaktır. 
NFC etiketleri daha sonra tüketiciler tarafından birikimlerine veya ödüllerine erişmek için 
kullanılabilir, böylelikle markalar ve perakendeciler ile kalıcı ilişkiler kurulabilir.91

91  https://www.eenewseurope.com/en/embedding-plastic-nfc-tags-in-reusable-packaging/ 
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Kabloya Bağlanmadan Kalp İzleme 

Valencia’da bir öğrenci kalp krizi ve diğer kardiyo problemlerini tespit eden ve kullanıcının 
bilgisayarına veya cep telefonuna mesaj gönderen bir tişört icat etti CEU San Pablo 
Üniversitesi’nde biyomedikal mühendisi olan 21 yaşındaki Natalia Guzmán, tişörtün 
giyilmesinin çok rahat olduğunu ve bir mağazadan satın aldığınız herhangi bir tişörtten 
farklı olmadığını belirtti. Genç tasarımcı “Arkasında, kuru elektrotların bir elektronik ped’e 
bağlandığı EKG sinyallerini taşıyan bir iletken iplikle dikilmiş kumaş yamalar var. İzlenen 
fiziksel bilgiyi bir bilgisayara, hatta bir cep telefonuna gönderen bunlar.” yönünde açıklama 
yaptı. Genç tasarımcı sözlerine, “söz konusu tişört, kalp atışlarını kontrol etmek isteyen bir 
sporcudan, sürekli izlenmesi gereken kronik kalp rahatsızlığı olan bir kişiye kadar herkes 
tarafından kullanılabilir. Asıl amaç giyilmesi kolay Holter gibi bir cihaz yapmaktı. Böylece her 
gün 24 saat izlenen kişiler, devam eden bir sağlık durumu nedeniyle engellenmeden normal 
yaşamlarına devam edebilirler.” şeklinde devam etti. Ayrıca, şu anda aynı tür tişörtün yeni bir 
prototipi üzerinde yoğunlaştıklarını ve tişörtün farklı cinsiyet ve yaştaki kullanıcılar üzerinde 
nasıl çalıştığını incelediklerini ifade etti.92

92  https://www.thinkspain.com/news-spain/33273/valencia-student-designs-ecg-shirt-heart-monitoring-without-
being-wired-up
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