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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
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gizliliğine ve siber güvenliğe kadar geniş bir yelpaze içinde olan ancak tamamı
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
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birbiriyle ilişki içerisinde ve birbirini besleyerek gelişen yeni teknolojilerin,

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 %92’yi
aşmış olması, 5G hizmeti başladıktan sonra kısa süre içerisinde ülkemizde
önemli bir abone sayısına ulaşılacağını göstermektedir.
10

Ülkemizin bu teknoloji yarışında en önlerde olabilmesi için endüstri, akademi ve
kamu kesiminde büyük bir çalışma sürmektedir. Bu anlayışla, genişbant internet
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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 üç aylık periyotlar halinde “Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Gelişmeler,
Yenilikler ve Örnek Çalışmalar” bültenini yayımlamaya başladık. Nisan 2021’de
yayımlanan ilk sayıda paydaşlarımızdan ve sektöre ilgi duyan kişiler tarafından
olumlu geri dönüşler alınması bundan sonraki bülten araştırmaları konusundaki
motivasyonumuzu daha da artırdı.
Bu kapsamda, bültenimizin 2021 yılı Nisan-Mayıs-Haziran dönemine ait 2.
sayısını sunmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı

SEKTÖREN MAKALELER
Telekom Endüstrisinde 2021 Yılında Yükselen Yapay Zekâ Trendleri
Yazan: Liad CHURCHİLL, Customer THİNK, 10 Şubat 2021
Gayri Resmi Tercümesi: Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
Artık sadece telefon ve internet hizmeti sağlamakla sınırlı kalmayan telekom
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endüstrisi, Nesnelerin İnterneti (IoT) çağında mobil ve genişbant hizmetlerinin
büyümenin devam etmesi bekleniyor: IoT telekom hizmetleri pazarı 2016’da
2,90 milyar dolar iken, yıllık % 43,6’lık bileşik büyüme oranı (CAGR, Compound
Annual Growth Rate) ile 2021’de 17,67 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.
Bu büyümenin itici gücü Yapay Zekâdır.
Yapay Zekâ uygulamaları, telekom işletmecilerinin çalışma, optimize etme ve
müşterilerine hizmet sağlama biçiminde devrim yaratmaktadır. Günümüzün
iletişim hizmeti sağlayıcıları (CSP, communications service providers), daha
kaliteli hizmetler ve daha iyi müşteri deneyimleri konusunda artan müşteri
talepleriyle karşı karşıyadır. Şirketler, muazzam müşteri tabanlarından yıllar
boyunca toplanan büyük miktarda veriden faydalanarak bu fırsatları ele
alıyor. Bu veriler; cihazlardan, şebekelerden, mobil uygulamalardan, coğrafi
konumlardan, ayrıntılı müşteri profillerinden, hizmet kullanımından ve fatura
verilerinden toplanıyor. Telekom şirketleri; daha iyi müşteri deneyimleri
sağlamak, operasyonları iyileştirmek, ayrıca yeni ürün ve hizmetlerle geliri
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öncülüğünde teknolojik büyümenin merkez üssü konumunda yer alıyor. Bu

artırmak için işlemeye dönük kavrayışlar elde etmek amacıyla bu büyük hacimli
verileri işleme ve analiz etmede yapay zekânın gücünden yararlanıyor.
Yapay zekâ açılımının yönlendirdiği bazı endüstri trendlerine bir göz atalım:
Şebeke optimizasyonu, öngörücü bakım, sanal asistanlar ve robotik süreç
otomasyonu (RPA, robotic process automation).
12

Şebeke optimizasyonu
Yapay zeka, bölge ve saat dilimine göre trafik bilgilerine dayalı olarak ağ
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kalitesini otomatik olarak optimize etme yeteneğine sahip olan işletmelerin
kendi kendini optimize eden ağlar (SON’lar) oluşturmasına yardımcı olmak için
gereklidir. Telekomünikasyon endüstrisinde trend olan yapay zeka uygulamaları,
verilerdeki kalıpları bulabilmek için gelişmiş algoritmalar kullanır, bu onların
ağdaki anormallikleri hem tespit etmelerini,

hem de tahmin etmelerini

sağlayarak, müşteriler olumsuz etkilenmeden işletmelerin sorunları proaktif
olarak düzeltmelerine olanak tanır.
Gartner’a göre, altyapı planlamalarını, operasyonlarını ve ürünlerini geliştirmek
için Yapay Zekâ (AI) teknolojilerine yatırım yapan iletişim hizmet sağlayıcılarının
(CSP) sayısı 2020’de %30’dan 2025’te %70’e yükselecek.

Öngörücü bakım
Yapay zekâ odaklı tahmine dayalı analitik, telekom şirketlerinin geçmiş verilere
dayanarak, gelecekteki sonuçları tahmin etmek amacıyla verileri, gelişmiş
algoritmaları ve makine öğrenimi tekniklerini kullanmak suretiyle daha iyi
hizmetler sağlamalarına yardımcı olan en son trendlerden biridir. Bu, telekom
şirketlerinin, ekipmanın durumunu izlemek, modellerine göre arızaları tahmin
etmek ve baz istasyonları, elektrik hatları, veri merkezi sunucuları ve hatta
müşterilerin evlerindeki set üstü kutuları gibi iletişim donanımlarıyla ilgili
sorunları proaktif olarak düzeltmek için veri odaklı içgörüleri kullanabileceği
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Bazı popüler AI çözümleri olarak; özel bulut telemetri depolamasını analiz eden
ve gelişmiş kapasite planlaması, yükseltmeler ve genel yönetim için kullanan
ZeroStack’in ZBrain Cloud Management’i, müşteri olarak artan sayıdaki
Katman-1 (Tier-1) şirketlerini dikkate alan yapay zekâ tabanlı bir şebeke
optimizasyon çözümü olan Aria Networks’ü ve AR/VR gibi 5G özellikli hizmetlerin
trafik yönlendirmesini ve hızlı dağıtımını optimize eden Sedona Systems’ın
NetFusion’ı sayabiliriz. Nokia, CSP’lerin şebeke işlemlerini otomatikleştirmesine
ve hizmet güvencesi sağlamasına yardımcı olmak için bulut tabanlı bir şebeke
yönetimi çözümü olan kendi makine öğrenimi tabanlı AVA platformunu piyasaya
sürdü.

anlamına gelmektedir. Ağ otomasyonu ve zekâsı, sorunların daha iyi analiz
edilmesi ve öngörülmesi açısından kısa vadede etkili olurken bu teknolojiler
uzun vadede yeni müşteri deneyimleri oluşturmak ve iş talepleriyle verimli bir
şekilde başa çıkmak gibi daha stratejik hedefleri destekleyecektir.
AT&T, şebeke problemlerini gerçek zamanlı olarak tespit ederek, uçtan uca olay
yönetimi sürecini geliştirmek için makine öğrenimini kullanmaktadır. Makine
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öğrenimi teknolojisi, müşteriler bir kesinti fark etmeden önce hizmeti geri
yükleyerek, günde 15 milyon alarmı ele alabilir. Şirket ayrıca bakım prosedürlerini
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güçlendirmek için yapay zekâya da güveniyor. Telekom devi, LTE şebeke
kapsamını genişletmek ve baz istasyonlarının teknik desteği ve altyapı bakımı
için dronlar tarafından elde edilen video verilerinin analizini yapmak amacıyla
drone’ları kullanıyor. Hollandalı telekomünikasyon operatörü KPN, Accenture
şirketi ile altyapı borularını gerçek zamanlı olarak tarayarak yüksek korozyon
riski olan alanları ve en uygun tedbirleri belirlemek için 5G teknolojisinden
yararlanan ultra yüksek çözünürlüklü kameralar kullanıyor.

Sanal Asistanlar
Sanal asistanlar olarak bilinen karşılıklı konuşma özelliğine sahip yapay zekâ
platformları, bire bir görüşmeleri o kadar verimli bir şekilde otomatikleştirmeyi
ve değerlendirmeyi öğrendiler ki, söz konusu pazarın 2020-2025 yılları arasında
%21,9’luk yıllık bileşik büyüme oranı ile 2025 yılında 13,9 milyar dolara ulaşması
bekleniyor. Sanal asistanlar, bu sektörde yükselen bir trenddir ve çoğu zaman
müşteri destek merkezlerini zorlayan kurulum, ayarlama, sorun giderme ve
bakım için çok sayıda destek talebiyle başa çıkmaya yardımcı olmak amacıyla
kullanılmaktadır. Yapay zekâyı kullanan telekom şirketleri, müşterilere kendi
cihazlarını nasıl kuracaklarını ve çalıştıracaklarını bildiren gelişmiş konuşma ve
ses portalı (self-service) imkânları sunabilir.
Vodafone’un web sitesinde bulunan yapay zekâ asistanı Julia, müşterilere
teknik destekten fatura sorgularına kadar çeşitli konularda yardımcı olabilmekte
ve daha sonra, gelecekteki karar alma süreçlerine yardımcı olmak için kritik ve
aydınlatıcı verileri Vodafone’a geri göndermektedir. Başka bir Vodafone sohbet
robotu olan TOBİ, 11 pazarda kullanıma sunuldu ve bir dizi müşteri hizmetine
yönelik soruları ele alıyor. Sohbet robotu (Chatbot), basit müşteri sorgularına
verilen yanıtları ölçeklendirerek müşterilerin talep ettiği hızı sağlıyor. Deutsche

Telekom’un sohbet robotu Tinka, Avusturya’daki müşterilere yönelik yardım
sağlayarak bir arama motoru görevi görür. Tinka’nın işleyemediği sorguların
%20’si, takip için bir müşteri hizmetleri temsilcisine iletilir. Deutsche Telekom
ayrıca, iş teklifleri ve personel ile ilgili diğer konularla ilgili soruları yanıtlayan
bir yapay zekâ asistanı olarak işe alım sohbet robotu Hub:rom’a da güveniyor.
Telefónica’nın Aura’sı gibi sesli asistanlar, telefon sorgulamalarını yöneten
müşteri hizmetlerinin maliyetlerini azaltmak için tasarlanmıştır. Comcast,
ayrıca müşterilerin Comcast sistemleri vasıtasıyla doğal konuşma ile etkileşime
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DISH Networks’ün Amazon Alexa ile ortaklığı, müşterilerin medya içeriğini
uzaktan kumanda yerine sözlü sözcüklerle aramasına veya satın almasına olanak
tanıyor. Görsel desteği IVR’ye entegre etmek, ortalama kullanım sürelerini (AHT)
ve müşteri bekleme sürelerini azaltarak ve daha iyi bir CX kullanarak verimli bir
zaman kullanımı sağlıyor.

Robotik süreç otomasyonu (RPA)
İletişim servis sağlayıcıların hepsinin çok sayıda müşterisi ve her biri insan
hatasına açık sonsuz bir günlük işlem hacmi bulunmaktadır. Robotik Süreç
Otomasyonu (RPA), en son teknoloji trendlerinden biri olan yapay zekâya dayalı
bir otomasyon teknolojisi biçimidir. RPA, şirketlerin ofis işlemleri ile devamlılık
arz eden büyük ve formül tabanlı süreçlerin daha kolay yönetilmesine izin
vererek telekomünikasyon işlemlerini daha verimli bir şekilde yürütebilir. RPA;
faturalama, veri girişi, iş gücü yönetimi ve siparişi yerine getirme gibi bir zamanlar
karmaşık, emek yoğun ve zaman alan süreçlerin yürütülmesini kolaylaştırarak,
iletişim servis sağlayıcılarındaki personelin daha yüksek katma değerli işlere
yönelmesine olanak tanıyor.

SEKTÖREL ARAŞTIRMA VE STRATEJI GELIŞTIRME
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girmesine imkân tanıyan bir sesli uzaktan kumandayı da tanıttı. Benzer şekilde,

Servis sağlayıcılar, 2021 yılında RPA uygulamasının personelin iş yükünün bir
kısmını bir kısmını hafifleteceği gibi süreçleri düzene koyma ve karlılığı artırma
üzerinde büyük bir etkisi olacağını kabul ediyor. AT Kearney, RPA’nın bir offshore
çalışanının 1/3’üne ve tesis içi personelin maliyetinin 1/5’ine mal olduğunu
ve maliyetleri %25-50 oranında azaltabileceğini belirtiyor. Bu rakamlara
bakıldığında, Forrester verilerinin, müşteri hizmetleri kuruluşlarının %44’ünden
16

fazlasının rekabette avantaj sağlamak için hâlihazırda RPA kullandıklarını
göstermesi şaşırtıcı değildir.

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE GELİŞMELER
YENİLİKLER VE ÖRNEK ÇALIŞMALAR

Celaton; şirketlerin e-postalar, web formları ve gönderiler gibi gelen verileri
düzene koymasına yardımcı olur, yazışmalar için önemli verileri çıkarır, bunları
doğrular ve bir müşteri temsilcisine önerilen bir cevap sunar, ardından müşteriye
cevap vermeden önce mesajı değiştirir. Kryon, optimum süreç verimliliği için
hem dijital, hem de insan işgücünü desteklemek amacıyla otomatikleştirmeye
yönelik kilit süreçleri tanımlamada telekom şirketlerine yardımcı olurken,
AutomationEdge, şebeke sağlayıcılarının veri girişini, fatura işlemeyi ve sorulara
verilen cevapları otomatikleştirmesine destek sağlamaktadır.

Sonuç
Yapay zekâ uygulamaları, telekom endüstrisindeki en son trendler arasında yer
alıyor ve iletişim servis sağlayıcılarının yalnızca altyapılarını değil, aynı zamanda
müşteri destek operasyonlarını da yönetmelerine, optimize etmelerine ve
sürdürmelerine yardımcı oluyor. Şebeke optimizasyonu, öngörücü bakım, sanal
asistanlar ve Robotik Süreç Otomasyonu, yapay zekânın sektörü etkileyen,
gelişmiş bir müşteri deneyimi ile işletmenin geneline katma değer sağlayan
örnekleridir. Yapay Zekâ teknolojisi hâlihazırda telekomünikasyon endüstrisinin
büyük bir parçası olup, Büyük Veri araçları ve uygulamalarının daha erişilebilir
ve karmaşık hale gelmesiyle Yapay Zekânın (AI) bu alanda 2021 ve sonrasında
daha da büyümeye devam etmesi beklenmektedir.1

1 CHURCHİLL Liad , Customer Think, 2021: Emerging AI Trends İn The Telecom İndustry, 10 Şubat 2021
https://customerthink.com/2021-emerging-ai-trends-in-the-telecom-industry/

YAPAY ZEKÂ ARTIK SESINIZDEN DEPRESYONU
ALGILAYABILIYOR VE UZMAN TEŞHISLERINDEN
İKI KAT DAHA DOĞRU SONUÇLAR VERIYOR
Yazan: Ganes KESARİ, Forbes, 24 Mayıs 2021
Gayrı Resmi Tercümesi: Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığı
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bakarak bir sorun olduğunu hisseder ve hemen harekete geçer. Anne teşhis ettiği
sorunu çözmek ve çocuğunu tekrar sağlığına kavuşturmak için evde hazırladığı
ilaçlardan, beslenmeden, aktivitelerden ve dinlenmeden oluşan bir tedavi
yöntemi uygular. Zamanında bakım ve anne ilgisi ile çocuğun sağlık sorunu
bir rahatsızlığa dönüşmeden çok önce düzeltilir. Çoğu durumda, çocuklar iyi
olmadıklarının farkında bile olmazlar.
Sonde Health’in CEO’su David Liu, yetişkinlerde depresyon belirtilerinin erken
evrelerde tespit edilerek tedavi edilmesinin, tıpkı annelerin çocuklarının sağlık
sorunlarını hissetmesindeki gibi harika olacağını ifade ediyor.
Günümüzde ruh sağlığı, dünyanın en büyük zorluklarından birini oluşturmaktadır.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), pandemi sonrası her iki
Amerikalıdan birinin depresyondan muzdarip olabileceğinden endişe duyuyor.
Tıbbi tahminlere göre depresyon vakalarının yaklaşık üçte ikisi teşhis edilmeden
gönderiliyor.
Yapay zekâ alanındaki son gelişmeler sayesinde, sağlayıcılar artık depresyonu
yalnızca bir kişinin birkaç cümle konuşmasını dinleyerek tespit edebiliyor.

SEKTÖREL ARAŞTIRMA VE STRATEJI GELIŞTIRME
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Çocuklar kendilerini iyi hissetmediklerinde genellikle anneler sadece onlara

Şaşırtıcı bir şekilde, konuşulan dilin veya kelimelerin onların nasıl söylediği
kadar önemli olmadığı görülüyor.
Yapay zekâ ile ruh sağlığını nasıl iyileştireceğimizle ilgili olarak bu alanda ortaya
çıkan önemli çalışmaları incelediğimizde, gelecek vaat eden bazı şirketlerin ruh
sağlığı hizmetlerine anne ilgisini sağlamak için yapay zekâ ile nasıl yenilikler
yaptığını görebiliyoruz.
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Günümüzde ruh sağlığı iki ana sorunla karşı karşıyadır. Öncelikle ruh sağlığı
uzmanlarına zamanında ulaşmak kolay değildir. İkincisi, profesyonel yardım
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almayı başaran hastalar için teşhis süreci ve bakım kalitesi sürekli değildir.
2015 yılında araştırma analisti olarak San Francisco’ya taşınan Rima SeiilovaOlson, birkaç yıl sonra ilk çocuğu doğduğunda doğum sonrası “annelik hüznü”
yaşadı. Çoğu anne doğumdan sonraki ilk birkaç hafta içinde ruh hali değişimleri
yaşar, ancak bazıları için doğum sonrası depresyonu denen daha şiddetli bir
duruma dönüşür.
Profesyonel yardım almaya karar veren Seiilova-Olson, randevu almak için
sağlık hizmeti sağlayıcısına başvurdu. Birçok kez denemesinin ardından bir
psikiyatri uzmanından iki aydan fazla bir süre beklemesi gereken bir seans
almayı başardı.
Bu süre zarfında Seiilova-Olson, San Francisco Körfez Bölgesinde düzenlenen
“Açık Yapay Zekâ Yazılım Yarışmasına” katıldı. Orada bir teknoloji uzmanı olan
Grace Chang ile tanıştı ve teknoloji etkinliğine katılan birkaç kadından biri
olmanın yanı sıra, ruh sağlığı için yardım alma konusunda sinir bozucu kişisel
deneyimler paylaşan ikili bu sayede yakınlaştı. Chang ve Seiilova-Olson kısa
süre sonra ruh sağlığına erişimi yaygınlaştırmak için yapay zekâ kullanan bir
start-up olan Kintsugi’yi kurdu.
Ruh sağlığı sisteminde lisanslı sağlık profesyonellerinin azlığı nedeniyle görünür
şekilde bir kapasite sınırlaması bulunuyor. Ruh sağlığı sorunları yaşayan her on
kişiden yalnızca üçü sisteme güvenli erişim sağlayabiliyor. Bundan daha kötü
olan şeyin kıt kaynakların kullanımı için süreçlerin verimli olmaması olduğunu
ifade eden Chang, birçok kritik vaka beklemeye devam ederken daha az ciddi
olanların sistemden yararlanabildiğini ekliyor. Bu durum milyonlarca hastanın
karşılaştığı ilk engel olarak görülüyor.

Hastalar profesyonel yardım almak için bu lojistik kâbuslara meydan
okuduklarında, ikinci kritik zorluk olan hasta bakım kalitesi karşılarına
çıkıyor. Günümüzde ruh sağlığı sorunlarının tanısı Hasta Sağlığı Anketi (PHQ)
gibi tarama araçlarına dayanıyor. Chang’e göre buradaki asıl sorun mevcut
soruların çok objektif olmaması ve büyük ölçüde hastanın son birkaç haftadır
hatırlayabileceklerine bağlı olmasından kaynaklanıyor. Buna bağlı olarak
doktorun teşhisi de ruh sağlığı hastasının hafızasında yeniden oluşturulan
resmin doğruluğuna göre belirleniyor.
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profesyoneller tarafından doğru bir şekilde tespit edilebiliyor. Her iki hastadan
biri, sadece sorunlarının daha da kötüleştiği veya hayati tehdit oluşturacak
noktaya geldiği söylenilerek ve iyi olduklarına inandırılarak evlerine gönderiliyor.

Yapay zekâ ile zihinsel sağlığı yeniden başlatmak
New York’ta bulunan bir Amerikan ilaç şirketi olan Bristol Myers Squibb’in Başkan
Yardımcısı ve Dijital Strateji Başkanı Shwen Gwee, dijital sağlık çözümlerinin
zamanında hizmete erişim ve sürekli bakım kalitesiyle ilgili sorunları birlikte ele
alabileceğini ifade ediyor. Çok çeşitli hastalıkların tedavisine, yönetilmesine ve
önlenmesine yardımcı olan kanıta dayalı, klinik olarak değerlendirilen
yazılım araçları olan dijital tedavi yöntemlerinin yükselişinde
büyük umut görülüyor.
Sağlık çözümleri ile ilgilenen bir şirket olan
Sonde Health’in CEO’su David Liu, bir kişinin
konuşmasını dinlediğimizde perde, enerji,
ton kalitesi ve ritimdeki farklılıkları fark
edebildiğimizi, bu sesi işleyerek, birkaç
saniyelik ses kaydını binlerce benzersiz
özelliğe sahip bir sinyale bölebileceğimizi
söylüyor. Bu yöntem ses sinyali işleme
olarak adlandırılıyor.
Daha

az

bilinen

şey,

her

birkaç

milisaniyede bir kişinin sesinde meydana
gelen küçük değişikliklerin, vücudundaki
ve sağlık durumundaki değişikliklerden
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Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, ruh sağlığı vakalarının sadece %47,3’ü

kaynaklanabileceğidir. Bu zengin verilerle, hangi ses özelliklerinin belirli hastalık
semptomlarına veya sağlıktaki değişikliklere karşılık geldiğini belirlemek
mümkündür. Belirli sağlık koşullarından muzdarip binlerce kişiden alınan verileri
kullanarak, bu hastalar arasında yaygın olan ses kalıplarını tespit etmek için
yapay zekâ algoritmalarını öğretebiliriz.
Liu’nun ifadelerine göre bu parametrelerin belirli bir sağlık durumu
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semptomunun iyi göstergeleri olduğu doğrulandıktan sonra, akustik özelliklerin
bu özel alt kümesi ‘vokal biyobelirteçler’ olarak adlandırılıyor. Daha sonra bu
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biyobelirteçlerden hangisinin farklı ortamlarda, farklı gruplar arasında ve hasta
demografisinde en iyi şekilde çalıştığı dikkatlice değerlendiriliyor.
Sonde’deki ekip, insanlar depresif semptomlar yaşamaya başladıklarında
ipuçları sağlayabilecek makine öğrenimi modellerini eğitmek için bu yaklaşımı
kullanıyor. Bu modelde ses perdenizi ne kadar iyi tutabildiğiniz veya konuşurken
sesinizin ne kadar dinamik olduğu gibi özellikleri ölçen altı vokal biyobelirteç
kullanılıyor.
Yaklaşım umut verici olsa da, yüksek hacimli kaliteli verileri elde etmek yapay
zekâ çözümlerini oluşturma konusunda önemli bir zorluk olarak karşımıza
çıkıyor. Sonde, çevrimiçi, ses tabanlı anketler sağlayan NeuroLex Labs şirketini
satın alarak ses verilerini; araştırma çalışmaları, ortaklıklar ve kitle kaynak
kullanımı ile elde etti. Bu çok uçlu yaklaşımla, Sonde’nin arşivi dünya çapında
80.000’den fazla kişiden 1 milyondan fazla ses örneğine sahip bulunuyor.
Kintsugi’den Seiilova-Olson, birkaç ülkeden hasta ses verilerine sahip
olunduğunda, bu yapay zekâ modellerinin birçok versiyonunu oluşturmanın
gerekmediğini ifade ederek ekibinin araştırmalarından ilginç bir bulguyu da
paylaşıyor. Üzerinde çalıştıkları yapay zekâ modeli sonuçlarının, insanların
konuştukları dile, yaşlarına, cinsiyetlerine ve hatta içinde bulunduğumuz
dünyanın neresinde yaşadıklarına bağlı olmadığını keşfettiklerini belirtiyor.
Vokal biyobelirteçlerin, tüm bu farklılıkları aşan semptomları doğru bir şekilde
saptadığı görülüyor. Kintsugi’nin yapay zekâ çözümü, yalnızca 20 saniyelik bir
ses klibi ile ruhsal sağlık sorunlarını %80’in üzerinde klinik doğrulukla tespit
ediyor. Uygulayıcıların mevcut tespit oranıyla karşılaştırıldığında, (daha önce
belirtildiği gibi %47,3) yapay zekâ hasta teşhislerinin etkinliğini neredeyse ikiye
katlayabiliyor. Açıkçası, dijital tedavi yöntemleri ve vokal biyobelirteçler hayat
kurtarmaya yardımcı olabilir.

Yapay zekâ, her seferinde bir görüşme ile hasta bakımını nasıl
iyileştirir?
Kintsugi ve Sonde, yapay zekâ çözümlerini bireysel sağlığı sürekli olarak
izleyebilen tüketici uygulamaları olarak sunuyor. İlave olarak yapay zekâ
çözümleri, klinisyenlere yardımcı olmak için tele-sağlık platformları ve bakım
yönetimi uygulamaları gibi kanallara entegre edilmiş durumdadır.

Yapay zekâ, hastalar için sürekli olarak kullanılabilir hale getirilmesiyle randevu
alma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Hastaları doğru bir şekilde ön taramadan
geçirerek, ruh sağlığı sisteminde verimli kaynak kullanımı ile tasarruf sağlıyor.
Yapay zekâ, zamanında bakıma erişimin ilk zorluğunu bu şekilde çözüyor.
Hastalar randevu için geldiğinde uzmanlar, teşhislerini güçlendirmek için yapay
zekâ çözümlerini kullanabilir. Gwee, hasta ziyaretleri arasındaki normal zaman
aralığının haftalardan yıllara kadar olabildiğini ve arada geçen sürede hasta
takibinin doktorlar tarafından yapılamadığını ifade ediyor. Sürekli dijital izleme
sayesinde ise doktorlar artık çok daha güvenilir olan ayrıntılı verilere erişebiliyor.
Klinisyenler hastalarla canlı bir konuşma yaptığında yapay zekâ, klinik
depresyon ve anksiyetenin sesli ipuçlarını gerçek zamanlı olarak tanımlar. Daha
sonra klinisyenlere bir takip başvurusu planlayıp planlamayacaklarını bildirir. Bu
yapay zekâ güdümlü izleme ve hedefli müdahale hayat kurtarabilir.
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Böylece, bir hasta, müdahale ihtiyacını hissetmeden önce yapay zekâ devreye
girer. Liu bu uygulamanın zihin için bir fitness takipçisi olarak düşünülebileceğini
söylüyor. Örneğin, Kintsugi’nin tüketici uygulaması, hasta sağlığını günlük
olarak izleyen bir sesli günlük tutma özelliğine de sahip.

Bu şekilde, yapay zekâ etkili tanı ve tutarlı ruhsal sağlık hizmeti kalitesinin
ikinci zorluğu ele alınıyor. Örneğin, Bilişsel Davranış Enstitüsü Pennsylvania’da
depresyon, anksiyete ve madde bağımlılığı olan insanları tedavi eden bir ruh
sağlığı uygulamasıdır. Bir hasta uzun süredir anksiyete ile mücadele etmesine
rağmen anksiyete nöbetlerinin tetikleyicileri tam olarak belirlenememişti. Bir
pilot uygulamasının parçası olarak Sonde’nin Mental Fitness uygulamasını
22

iki hafta süreyle kullanmaya başladı. Hastanın ses örneklerinden elde edilen
sonuçlar, semptomlarına yol açan belirli düşünceleri ve olayları belirlemeye
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yardımcı oldu.
Klinisyeni, verileri bir gösterge panosundaki sağlık skorları şeklinde aldı.
Terapistin, özellikle hastanın algıları uygulamanın söylediğinden farklı olduğu
zaman kontrol etmesini ve müdahale etmesini sağladı.
ABD’nin en büyük sağlık kuruluşlarından biri olan Predictive Analytics’in
Başkanı Sathiyan Kutty, yapay zekânın ruh sağlığını değiştirebildiğini ancak
gerçek dünyada uygulandığında bazı risklere dikkat edilmesi gerektiğini ifade
ediyor. Yapay zekânın öğrendiği veriler kadar iyi olduğunu vurgulayan Kutty,
yapay zekâ çözümlerinin önyargılı olabileceğini, çünkü verilerin genellikle
sağlıklı olanlardan ziyade ruhsal sağlık sorunları yaşayan insanlardan geldiğini
belirtiyor. Bu riskin azaltılması için veri örneklerinin yeterince sağlıklı bireylerle
de dengelenmesi gerekiyor.
Kutty, kuruluşların genellikle yapay zekâ çözümlerinin verimliliği söylemlerine
kapıldıklarını ifade ederek yapay zekâyı tasarlarken uygulayıcı kişileri döngüde
tutmadan kritik karar almaya çalıştıklarını veya uygun aşamalarda klinisyenlere
devretmeyi planlamayı başaramadıklarını belirtiyor. Yapay zekânın hekimlerin
yeteneklerini artırmak için kullanılması gerektiğini, onların yerini almaması
gerektiğini de sözlerine ekliyor.
Günümüzde ruh sağlığında yapay zekâ çözümlerindeki ivme hızla artıyor.
Sonde Health CEO’su David Liu, bir yıl önce vokal biyobelirteçlerin ne olduğunu
açıklamak gerekirken bugün hiçbir açıklamaya gerek kalmadığını, bunun yerine
teknolojimiz için özel kullanım örneklerini tartıştığımızı ifade ediyor.
Akıllı cihazlarda yaşanan artışla ses verilerine erişim her yerde yaygın hale
geliyor. Gwee’ye göre ister cep telefonunuz olsun ister giyilebilir cihazınız
veya Alexa gibi kişisel asistanlarınız, pasif verilerin toplanması artık sorunsuz
gerçekleşiyor ve yaşam tarzımızın bir parçası haline geliyor.

Olayın gerçekleşmesinden birkaç gün önce kalp yetmezliğini tahmin edebilen
yapay zekâ odaklı biyosensörlerin örneklerini görmeye başladığımızı belirten
Gwee, bunun patentli algoritmalar ve makine öğrenimi ile birlikte pasif veri
toplamanın gücü olduğunu söylüyor. Benzer şekilde ruh sağlığı için oluşturulan
dijital tedavi platformları, kritik bir olayın meydana gelmesini beklemeden birinin
depresif bir duruma düştüğünü tahmin edebiliyor. O halde, yapay zekânın ruh
sağlığı için annelerin ilgisini ve koruyucu bakım sağlamasının eşiğinde olduğunu
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söylemek muhtemelen abartı olmaz.2

2 https://www.forbes.com/sites/ganeskesari/2021/05/24/ai-can-now-detect-depression-from-just-your-voice/?sh=
674c4fc94c8d

YENILIK VE ÖRNEK ÇALIŞMALAR
Yapay Zekâ
Yapay Zekâ Tarih Araştırmasında Kullanıldı
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Yapay zekâ bu sefer de tarihi bir araştırmada akademisyenler ve bilim insanlarına
yardım etti. Ayrıca, gizemli antik Ölü Deniz Parşömenlerinin bir bölümünün iki
farklı kişi tarafından yazıldığını ortaya çıkarttı.
İncil’in şu ana kadar bilinen en eski versiyonunu içeren parşömenler, yaklaşık 70
yıl önce keşfedilmişti. Çoğunluğu İbranice, Aramice ve Yunanca yazılmış olan
bu parşömenlerin M.Ö üçüncü yüzyıldan kalma oldukları düşünülüyor.1940’lı
yıllarda keşfedilen Yeşaya (Isaish) Parşömenini, Hollanda’nın Groningen
Üniversitesindeki araştırmacılar son teknoloji örüntü tanıma ve yapay zekâ
(AI) kullanarak incelediler ve parşömende 5000’den fazla görünen, İbranice
“alef” harfini analiz ettiler. Groningen Üniversitesi Akademi üyeleri Mladen
Popovic, Maruf Dhali ve Lambert Schomaker yayınladıkları makalede, dijital
olarak görüntüledikleri eski mürekkep izlerini çıkartmayı başardıklarını
belirttiler. Ayrıca “mürekkep izleri, doğrudan kişinin kas hareketleri ile ilgilidir
ve kişiye özgüdür, buradan yola çıkarak bu parşömenleri kaç kişinin yazdığını
saptayabiliriz” diye eklediler.
Araştırmacılar, parşömenleri kimin yazdığını halen bilmiyor olsalar da, yapay
zekânın bu konuda onlara çok büyük katkısı olacağı tartışılmaz bir gerçek.3
3 https://www.teknolojioku.com/guncel/yapay-zekâ-tarih-arastirmasinda-kullanildi-6083128fc8bc28171f5a5afe

Arkeologlar Kaya Sanatının Modern Analizi İçin Yapay Zekâyı
Kullanıyorlar

Avustralya’da yerleşik uluslararası bir üniversite olan Flinders’a bağlı araştırmacı
Jarrad Kowlessar ve ekibi, 2018 ve 2019 yıllarında Marrku’da yapılan araştırmalar
sırasında toplanan parçalarda kaya sanatının görüntülerini analiz etmek için
makine öğrenimini kullandılar. Avustralya Arkeolojisi dergisinde yayımlanan
çalışmada, tarzların birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu anlamak için ‘Kuzey Koşusu
figürleri’, ‘Dinamik figürler’, ‘Post Dinamik figürler’ ve ‘Bumeranglı basit figürler’
etiketli farklı stiller test edildi.
Gerçekleştirilen çalışmada köpek, kedi, kertenkele ve böcek gibi hayvanlardan;
sandalye, masa ve bardak gibi nesnelere varıncaya kadar çok çeşitli şeylerin
14 milyondan fazla farklı fotoğrafından oluşan mevcut veri setleri kullanıldı.
Araştırmacılardan Dr. Wesley, “bilgisayar toplamda 1000’den fazla farklı nesne
türünü tanıdı ve sadece fotoğraflarına bakarak aralarındaki farkı söylemeyi
öğrendi. Bu bilgisayarın geliştirdiği önemli beceri, iki farklı görüntünün birbirine
ne kadar benzer olduğunu söyleyebilen matematiksel bir modeldir” açıklamasını
yaptı.
Yayımlanan makale, yeni metodolojinin, “transfer öğrenimi” adı verilen bir
makine öğrenimi yaklaşımı kullanarak büyük ölçüde bireysel insan yorumunu
ve olası önyargıyı ortadan kaldırdığına işaret ediyor.4

4 https://scitechdaily.com/archaeologists-use-ai-for-modern-analysis-of-rock-art/
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Siemens ve Google Cloud‘un Üretim Sektöründeki Yapay Zekâ
İşbirliği
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Endüstriyel otomasyon ve yazılımda teknoloji öncülerinden biri olan Google Cloud
ile Siemens, fabrika süreçlerini optimize etmek ve atölyede üretkenliği artırmak
için yeni bir iş birliği yaptıklarını duyurdu. Üreticilerin yenilik yapmasını teşvik
etmek amacıyla Siemens, Google Cloud’un veri bulutu ve yapay zekâ-makine
öğrenimi (AI -ML) teknolojilerini fabrika otomasyon çözümleriyle entegre etmeyi
amaçlıyor. Böylece üreticiler, fabrika verilerini uyumlu hale getirebilecek, verileri
üzerine bulut tabanlı yapay zekâ-makine öğrenimi modellerini çalıştırabilecek
ve şebekede algoritmaları dağıtabilecektir. Bu gelişmenin, ürünlerin görsel
muayenesi veya montaj hattındaki makinelerin yıpranmasını tahmin etme gibi
uygulamaları da mümkün kılacağı düşünülüyor.
Google Cloud ve Siemens arasındaki bu işbirliğinin amaçları arasında, Industrial
Edge ile bağlantılı olarak yapay zekânın yayılımını (ve ölçeğe göre yönetimini)
kolaylaştırmak, rutin görevleri otomatikleştirmek ve genel kaliteyi iyileştirmek
de bulunuyor.5

5 https://theindustrialtimes.com/siemens-google-cloud-ai-based-solutions-in-manufacturing/

Kanserli Hücreler Yapay Zekâ ile Tespit Edilecek

Sağlıklı ve kanser hücreleri mikroskop altında benzer görünebilmektedir. Bunları
ayırt etmenin bir yolu, hücrelerin içindeki asitlik seviyesini veya pH seviyesini
incelemektir. Singapur Ulusal Üniversitesi’nden (NUS) bir araştırma ekibi,
bu ayırt edici özelliğe değinerek, tek bir hücrenin pH’ını analiz ederek sağlıklı
mı yoksa kanserli mi olduğunu belirlemek için yapay zekâ (AI) kullanan bir
teknik geliştirdi. Bu tekniğin tümör biyopsilerinden veya kan testleri olan sıvı
biyopsilerden elde edilen doku örneklerinde kanser hücrelerinin saptanmasında
faydalı olabileceği düşünülüyor.
Kanserli hücrelerin tespiti sürecinde önce canlı hücreler asitlik seviyelerine
göre renk değiştiren, pH’a duyarlı bir boya olan bromotimol mavisi tabaka
ile kaplanmaya başlıyor. Hücre içi aktivitesi nedeniyle, her hücre türü
aydınlatıldığında kırmızı, yeşil ve mavi (RGB) bileşenlerin benzersiz bir
kombinasyonundan oluşan kendi “parmak izi” görülüyor. Kanser hücrelerinin
pH’ı değiştiği ve daha düşük asidik seviyelere indiği için bu durum, hücrelerin
boyaya farklı tepki verdiği anlamına geliyor ve farklı RGB parmak izlerine yol
açıyor. Bu parmak izleri daha sonra dijital renkli bir kamera ile donatılmış bir
mikroskop kullanılarak yakalanabiliyor. Sonrasında yapay zekâ tabanlı bir
algoritma kullanılarak, aynı dokuda bulunan binlerce hücre görüntülenerek
normal veya kanser hücreleri olarak sınıflandırılabiliyor. Her kanser testi 35
dakikanın altında tamamlanabiliyor ve her hücre yüzde 95’in üzerinde bir
doğruluk oranı sağlayabiliyor. Teknikleri basit, düşük maliyetli, hızlı ve yüksek

SEKTÖREL ARAŞTIRMA VE STRATEJI GELIŞTIRME
DAIRESI BAŞKANLIĞI

27

verimli olduğundan, araştırma ekibi bu tekniğin kanser hücrelerinin otomatik
olarak tanınabileceği ve genetik gibi daha ileri moleküler analizler için derhal
ayrılabileceği gerçek zamanlı bir versiyonunu geliştirmeyi planlıyor.6

Bilgisayar Korsanlarına Karşı Yapay Zekâlı Bir Bilgisayar Sürücüsü
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Singapur merkezli üretici firma Flexxon, X-Phy Cyber Secure SSD olarak
adlandırılan sürücünün, fiziksel olarak kurcalanması durumunda depolanan
bilgileri bir saniyenin altında otomatik olarak silebileceğini ifade etti. Bellek
depolama ürünü üreticisi, Siber Güvenlik Ajansı’nın ortak fonundan aldığı
destekle birlikte numune siparişleri veren kamu kuruluşlarının ürünlerini 19
Nisan Pazartesi günü piyasaya sürdü. Söz konusu fon ile ulusal siber güvenlik
ve stratejik ihtiyaçları karşılayan ve ayrıca potansiyel ticari uygulamalara sahip
olan son teknoloji ürünlerin geliştirilmesine yardımcı olunması amaçlanıyor.
Singapur Siber Güvenlik Ajansı, X-Phy’nin bir virüsten koruma yazılımının
arızalanması durumunda sürekli korumaya yardımcı olduğunu ve virüsten
koruma yazılımı yüklemenin mümkün olmadığı yazıcılar, tıbbi cihazlar ve
fotokopi makineleri gibi cihazlarda kullanılabileceğini kaydetti. X-Phy sürücüsü,
saklanan verilere erişme biçiminde sıra dışı araçlar kullanarak bunları kötü
amaçlı yazılımın verilere erişmesinin bilinen yollarına karşı kontrol ediyor.
Bilgisayar sürücüsü şüpheli bir durum görürse daha fazla erişimi engellemek
için kendini kilitleyecektir. Sonrasında sürücünün kullanıcısı e-posta yoluyla
uyarılır ve tehdit ortadan kalktığında aygıtın kilidini açabilir.
6 https://www.straitstimes.com/singapore/researchers-use-ai-to-identify-the-ph-of-cancer-cells

Normal bir SSD’den yüzde 15 ila yüzde 20 daha pahalı olması beklenen Flexxon’
un Eylül ayı için ticari bir lansmanı planlanırken, tüketiciler için olası bir toplu
pazar lansmanının gelecek yılın başlarında gerçekleşebileceği düşünülüyor.7

Pandemide, Yaşam Bilimleri ve Sağlık Hizmetlerinde Büyük Veri ve
Yapay Zekâ Öne Çıkıyor
2020-2021

tarihlerinde

Covıd-19

29

salgınının ortaya çıkmasının ardından
müşteri

ihtiyaçlarına

yönelik nasıl hizmet etmeye devam
edeceği

hususu

da

gündeme

gelmiştir.

Birçok

şirket,

uzaktan

etkileşimi

ve

hizmetini

müşteri

sağlamak için dijital yeteneklerden
yararlanmak adına hızlı bir şekilde
hareket ederken, veriler daha da büyük
bir önem, görünürlük, gereklilik ve aciliyet olgusuna dönüşmüş durumdadır.
Halk sağlığı ve yaşam bilimleri alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör
kuruluşları, verileri zamanında ve doğru bir şekilde yönetmek ve raporlamak
için yeni bir aciliyetle karşı karşıya kalmışlardır. Devlet kurumları, sağlık hizmeti
sağlayıcıları, üniversiteler ve endüstri grupları, yayılma hızını, enfeksiyon
oranlarını, risk istatistiklerini ve nihayetinde aşı geliştirme, yaygınlaştırma ve
sürü bağışıklığının geliştirilmesine giden yolu anlamak için dünyanın dört bir
yanından gelen geniş ve farklı verileri analiz etmek için seferber olmuştur.
Sağlık ve yaşam bilimleri şirketleri için, bu yeni aciliyet ve bilgi talebi ihtiyacı,
daha önce karşılaşılmamış şekillerde verilere ışık tutmaktadır. Daha önce
normal olan veriler hızla acil ve gerekli hale gelmiştir. Bu artan veri aciliyeti
talebi, bu yılın başlarında yayınlanan NewVantage Partners’ın yıllık büyük veri
ve AI yönetici anketinin bulgularına da yansımıştır. Anket bulguları, verilerin
yeni bir üstünlük ve kritiklik kazandığı bir endüstri sektörüne (yaşam bilimleri ve
sağlık hizmetleri) işaret etmektedir.

7 https://www.straitstimes.com/tech/tech-news/singapore-firm-creates-breakthrough-ai-computer-drive-to-foilhackers
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işletmelerin

Önde gelen sağlık ve yaşam bilimleri şirketlerinin üst düzey yöneticileri arasında
yapılan ankette Anthem Health, Bristol-Myers Squibb, Cigna, CVS Health, Eli
Lilly, Glaxo Smith Kline, Humana, Merck, Pfizer, Sanofi ve United Health gibi
lider şirketler ile Cerevel gibi yeni başlayan şirketler yer almıştır. Bulgular, sağlık
ve yaşam bilimlerindeki firmaların 2020 yılında diğer endüstri sektörlerindeki
meslektaşlarına göre veri odaklı iş sonuçları elde etmede ne kadar agresif,
30

daha iyimser ve daha başarılı olduklarını gözler önüne sermektedir. Örneğin,
finansal hizmetler şirketlerinin sadece %17.9’u veri odaklı bir organizasyon
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oluşturduklarını bildirirken, sağlık ve yaşam bilimleri firmalarının iki katından
fazlası -%40.9- bu dönüm noktasına ulaştığını aktarmıştır.
Verilerin acil olarak benimsenmesi, diğer bulgulara da yansımaktadır. Finansal
hizmet firmalarının yalnızca %38,8’i verileri kuruluşlarının kritik bir ticari varlığı
olarak yönettiklerini belirtirken, sağlık ve yaşam bilimleri firmalarının şaşırtıcı
bir şekilde %57,1’i bu sonuca ulaştıklarını bildirmektedir. Esasen bu rakamlar
tutarlıdır. Sağlık ve yaşam bilimleri firmalarının %66,7’si yeniliği verilerle
desteklediğini bildirirken, bu oran finansal hizmetlerde %46,3’tür. Öte yandan,
sağlık ve yaşam bilimi firmalarının %45,5’i, finansal hizmetlerdeki %22,4’e
kıyasla, dönüşümsel iş sonuçları elde ettiğini bildirmektedir.
Veriye dayalı sağlık ve yaşam bilimlerine olan bu bağlılık, yatırım seviyelerine
daha da yansımaktadır. Yaşam bilimi firmalarının %50’si, finansal hizmetlerde
%22,4’e kıyasla, verilere yapılan yatırımın arttığını bildirmiştir. Ayrıca, finansal
hizmet firmalarının sadece %40,3’ü kendilerini veri ve yapay zekâda lider
olarak tanımlarken, yaşam bilimleri ve sağlık firmalarının %63,6’sı kendilerini
bu şekilde tanımlamıştır. Finansal hizmet firmalarının %74,6’sı “savunma
amaçlı” risk azaltma çabalarının aksine “saldırgan” girişimlere odaklandıklarını
belirtirken, sağlık ve yaşam bilimleri firmalarının %100’ ü saldırgan olduklarını
iddia etmiştir.
Yaşam bilimleri şirketlerinin büyük veri ve yapay zekâya yatırım yapma
taahhüdünün bir başka kanıtı ise, büyük ilaç şirketlerinin ilaç keşfine yardımcı
olmak amacıyla anonim hasta kayıtlarının madenciliğine milyarlarca
dolar yatırım yapması olarak gösterilebilmektedir. Bu yatırımlar, mevcut

ilaçlardan yararlanacak hasta evrenini genişletmek ve yeni ilaçlar keşfetmek
umuduyla gerçekleştirilmektedir. Pfizer, Gerçek Dünya Kanıtı (RWE) oluşturmak
için ek veri kaynakları ile birlikte randomize kontrol çalışmalarından elde
edilen verileri tarayan önde gelen ilaç liderleri arasındadır. Verilerin ilaç keşfini
hızlandırma ve araştırma maliyetlerini düşürme gücü hastalara yeni umutlar
sunmaktadır. Tufts Üniversitesi ilaç geliştirme Merkezi’nden elde edilen verilere
göre, yeni bir ilaç geliştirmek 2,6 milyar dolara mal olabilir ve 14 yıla kadar
sürebilir.

31

endüstrisini hedefleyen yapay zekâ veya makine öğrenimi çözümlerine 1,5
milyar dolarlık yatırım yaptığını duyurmuştur. Bir klinik veri ve analitik şirketi
olan TriNetX’e 40 milyon dolar yatırım yaparken, Roivant Sciences, parçalanmış
sağlık veri kümelerini birbirine bağlayan Datavant’a 40.5 milyon dolar yatırım
yapmıştır. Bununla beraber, kendilerini “bir veri bilimi şirketi” olarak nitelendiren
Novartis, klinik çalışmalardan elde edilen verileri hastalarla ilgili genetik yapı
gibi diğer bilgilerle birleştirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.
Yaşam bilimlerinde devam eden veri patlaması ve veri girişimleri, endüstrinin ve
hasta bakımının geleceğini yeniden şekillendirme potansiyeline sahiptir. Bu veri
takibi bir süredir vardı ancak dünya çapındaki Covid salgınıyla artan farkındalık,
yeni bir aciliyet yaratmış durumdadır. Innoplexus’un CTO’su Gaurav Tripathi,
“Veri ve makine öğrenimi; yeni tedaviler için pazarlama süresini önemli ölçüde
azaltacak, nadir hastalıkları belirlemek için gereken zaman ve yatırımı azaltacak,
kesin ve daha kişiselleştirilmiş ilaçlara olanak tanıyacak ve verimliliği artıracak
önemli süreçleri otomatikleştirecektir.” yönünde açıklamada bulunmuştur.
Bu bilgiler ışığında, sağlık ve yaşam bilimleri alanında faaliyet gösteren şirketler
ve veri uzmanları için önümüzdeki yılların kesinlikle hızlı tempolu ve
dönüşümsel olacağı tahmin edilmektedir. 8

8 https://www.forbes.com/sites/randybean/2021/05/26/pandemic-shines-spotlighton-big-data-and-ai-in-life-sciences-and-healthcare/?ss=bigdata&sh=53cf8d7c3e51
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İsviçre’de bulunan İsviçre İtalyan Üniversitesi (USI) araştırmacıları kısa bir süre
önce İsviçre’deki büyük bir kredi kartı şirketi ile işbirliği içinde yürütülen ve
hileli işlemleri etkili bir şekilde tespit etmek amaçlı yenilikçi bir olasılık modeli
geliştiren projeyi tamamladılar.
Dünya çapında, kart şirketlerine verilen zararların, her 100 dolarlık kredi kartı
işlemi için 7,15 sentten fazla olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam reel olarak
yaklaşık 25 milyar dolara karşılık gelmekte ve bu rakamın 2025 yılına kadar iki
katına çıkabileceği öngörülüyor.
USI araştırmacılarından Dr. Buonaguidi, “iki aşamada çalışan bir sistem
geliştirdik; eğitim aşaması ve ardından sınıflandırma aşaması. Algoritmamız ilk
önce kredi kartı kullanıcılarının satın alma alışkanlıklarını anlama davranışlarını
inceler ve sonrasında buna harcanan ortalama süre, ortalama miktar, satın
alımların coğrafi dağılımı gibi belirli istatistiklere çevirir. Aynı zamanda, hileli
olduğunu bildiğimiz işlemlerin özelliklerini de inceler” açıklamasında bulundu.
Algoritma, önce her kredi kartı kullanıcısına ait işlemlerin niteliğini bildirmek
için kullanılacak kişiselleştirilmiş bir eşik döndürür. İkinci adımda, algoritma
bir kredi kartı kullanıcısının her yeni işlemi için bu işlemin hileli olma olasılığını
hesaplar. Bu olasılık, bir önceki noktada belirtilen eşiği aştığında, dolandırıcılık
alarmı verilir. Örneğin, iki işlem arasındaki süre birbirine çok yakınsa, işlem
yüksek miktarlardaysa ve satın almalar genellikle farklı yerlerde gerçekleşiyorsa
dolandırıcılık olduğuna dair bir gösterge olarak kabul edilecektir.9
9 https://www.myscience.ch/news/2021/usi_develops_innovative_system_for_better_credit_card_fraud_detection-2021-usi

Otonom Yüz Sensörüne Yapay Zekâ Entegre Ediliyor

Fransız Araştırma Enstitüsü CEA-Leti, her zaman açık olabilen ve yüz veya
jest tanıma ile cihazları etkinleştirmek için kullanılan otonom bir görüntü
sensörü geliştirdi. μWAI (micro-WAY) otonom görüntüleyici 1 avro madeni
para boyutundadır. Akıllı görüntü sensörü, aydınlatma koşulları için otomatik
pozlama, 88 dB dinamik aralığın yanı sıra hareket algılama, özellik çıkarma
ve yapay zekâ (AI) tabanlı nesne tanıma özelliklerine sahiptir. Tanıma motoru,
hareketi algıladığında yüzleri tanımak için optimize edilmiştir. Ünite 3 ila 6 μW
güç tüketiyor.
Uygulamalar arasında, mobil cihazlarda otomatik anahtarlama ve yüz tanıma,
ev aletlerinin temassız akıllı anahtarlama ve akıllı evlerde spor, eğlence
cihazları bulunmaktadır. μWAI ayrıca yüz tanıma, insan sayma, akıllı binalarda
alarmı tetikleme, araç-iç durum farkındalığı, sürücü tanımlama, park durumu
farkındalığı ve otomobillerde akıllı kilit açma sistemi sağlıyor.10

10 https://www.eenewseurope.com/news/autonomous-face-sensor-integrates-ai
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Cilt Hastalıklarını Tespite Yarayan Yapay Zekâ
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ABD merkezli teknoloji devi Google, endüstriyel organizasyon ekibinin cilt
hastalıklarını teşhis eden bir yapay zekâ geliştirdiğini duyurdu. Söz konusu
yapay zekâ yazılımı sayesinde kullanıcıların, cep telefonları aracılığıyla kendi cilt
hastalıkları konusunda fikir sahibi olabilecekleri belirtildi. Yapay zekânın ayrıca;
kullanıcıları ciltleri, saçları ve tırnaklarının durumu hakkında bilgilendirmek
için tasarlandığı dile getirildi. Aktarılan detaylara göre; geliştirilen yapay zekâ,
kullanıcıların cildinin fotoğrafını çekebilmek için akıllı telefon kamerasını
kullanıyor. Sistem, bu sayede kullanıcılara çeşitli semptomların olası sebeplerini
sıralayabiliyor. Bunu yapabilmek için yapay zekâ tabanlı yazılım, Google
verilerinden yararlanıyor. Uygulama, Google Fotoğraflardan alınan referans
fotoğraflar aracılığıyla cilt hastalıklarını araştıran kullanıcıları tarıyor ve bu
verilerden fikir ediniyor.
Kullanıcıların, yalnızca ciltlerinin etkilenen bölgesinin 3 adet fotoğrafını çekmesi
gerekiyor. Daha sonra uygulama; fotoğrafları işliyor, kullanıcılara ne kadar
süredir bu semptomlara sahip olduklarını soruyor ve 288 cilt hastalığına ilişkin
arşiv bilgisinden yararlanarak olası tanıları listeleyebilmek için bu cevapları
kullanıyor. Yazılım, güncel olarak 65 bin cilt hastalığı fotoğrafını tarayarak
kullanıcı fotoğraflarını yorumlayabiliyor. Google; yazılımın, bu yılın ilerleyen
dönemlerinde kullanıma sunulacağına ve her ırk, ten rengi, yaş ve cinsiyetten
kullanıcının cilt hastalığını değerlendirebilmek üzere önceden programlanarak
geleceğine işaret ediyor.11

11 https://www.bbc.com/news/technology-57157566

Yapay Zekâ, Uzay Hava Tahminlerinde Koronal Delikleri Tespit Ediyor
Avusturya Graz Üniversitesi’nden,
Rusya Skolkovo Bilim ve
Teknoloji Enstitüsü’nden, ABD
ve Almanya’dan bilim adamları,
uzay tabanlı gözlemlerden koronal
delikleri doğru bir şekilde tespit
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edebilen yeni yapay sinir ağı
ağ, daha doğru ve güvenilir uzay
hava durumu tahminine ve güneşin
döngüsünün incelenmesine
yardımcı olmaktadır.
Graz Üniversitesi’nde araştırmacı ve çalışmanın başyazarı Robert Jarolim
makalesinde, Koronal Deliklerin tespitinin, gözlemciler için geleneksel gözlem
teknikleriyle zor olduğunu, çünkü güneş atmosferinde filamentler gibi koronal
delikle kolayca karıştırılabilen başka karanlık bölgeler de olduğuna değinmiştir.
Araştırmacılar makalelerde koronal delikleri tespit etmek için geliştirilen
CHRONNOS (Coronal Hole Recognition Neural Network Over multi-Spectraldata) olarak adlandırılan yapay sinir ağını tanımlamaktadır. Geliştirilen yapay
zekâ, gözlemcilerin dikkate aldığı kriterlerle aynı olan yoğunluk, şekil ve manyetik
alan özelliklerine göre koronal delikleri tanımlamaya imkân sağlamaktadır.
Güneş atmosferi, farklı dalga boylarında gözlemlendiğinde olduğundan çok
farklı görünür. Graz Üniversitesi›nde profesör olan Astrid Veronig, yapay sinir
ağımıza girdi olarak manyetik alan haritalarıyla birlikte farklı aşırı ultraviyole
(EUV) dalga boylarında kaydedilen görüntüleri kullandıklarını, bu da ağın çok
kanallı gösterimde bulunmasını sağladığını ifade etmektedir. Skoltech Uzay
Merkezi’nde öğretim üyesi Tatiana Podladchikova, koronal delikleri uzay tabanlı
aşırı ultraviyole ve yumuşak X-ışını gözlemlerinde olduğu gibi karanlık bölgeler
olarak doğrudan gözlemleyemediğimiz, ancak gelecekte güneş manyetik
alanının düzenli olarak ölçüldüğü yer tabanlı koronal delik tespiti için umut
verici bir gelişme olarak tanımlamıştır.12
12 https://phys.org/news/2021-06-artificial-intelligence-coronal-holes-automate.html
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İngiltere Bilim Bakanı, Daresbury’de kurulacak olan ve yeni nesil bilgisayarları
geliştirmeyi amaçlayan yapay zekâ (AI) ve kuantum bilgi işlem merkezinin,
işletmelerin geleceğe hazırlanmasına yardımcı olacağını belirtti. Beş yıl
içerisinde söz konusu merkeze hükümet tarafından 172 milyon, bilişim şirketi
IBM (International Business Machines) tarafından ise 38 milyon sterlin yatırım
yapılacak. Merkez, IBM ile Bilim ve Teknoloji Tesisleri Konseyi (STFC) tarafından
ortak şekilde yönetilecek.
Merkezin, yapay zekâ (AI) ve kuantum hesaplama gibi en son teknolojileri,
işletmeler ve kamu sektörü kuruluşları için daha erişilebilir hale getirmesi
bekleniyor. Ayrıca bahsi geçen merkezin, yeni teknolojilerin kullanımındaki
engelleri ortadan kaldırmaya yardımcı olmasının yanı sıra, İngiltere’nin yeni
nesil bilgisayar teknolojilerinde ön saflarda yer almasını sağlamak için eğitim ve
destek vereceği de ifade edilirken, bu programın, endüstrinin yapay zekâ ve dijital
teknolojilerle etkileşim kurma şeklini, yalnızca araştırma topluluklarının değil,
tüm toplumun yararına geliştirme potansiyeline de sahip olduğu bildirilmiştir.13

13 https://www.bbc.com/news/uk-england-merseyside-57343198

Yapay Zekâ Tarafından Tablo Restorasyonu

Ünlü ressam Rembrandt’ın “The Night Watch” (Gece Devriyesi) adlı tablosunun
eksik kenarları yapay zekâ kullanılarak onarıldı. 1642 yılında yapılan tablo,
1715’te Amsterdam belediye binasındaki iki kapı arasına sığması için soldan
60 cm, üstten 22 cm, alttan 12 cm ve sağdan 7 cm kırpılmıştı. Yapay zekâ ile
300 yıl sonra ilk kez tuvalin tamamı oluşturuldu.
Tablonun yeniden yapılandırılmasında bir ressam tutmak yerine, orijinalde
kullanılan ayrıntılar ve renkler için referans olarak taranan fotoğraflar kullanıldı
ve Rembrandt’ın tarzında piksel piksel oluşturuldu. Orijinal resmin sergilendiği
Amsterdam’daki Rijks Müzesi, yapay zekâyı eğitmek için orijinal tablonun
yüksek çözünürlüklü taraması ve Londra Ulusal Galerisi’nde sergilenen
kırpılmadan önce yapılmış, boyanmış bir kopyası olan iki görüntü kullandı.
Daha sonra basılan görüntüler orijinal resme monte edilerek, ziyaretçilerin
tuvali sanatçının tasarladığı gibi tam olarak görmesi sağlandı. Geri yüklenen
taramalar, serginin parçası olarak üç ay boyunca sergilenecek ve müzenin web
sitesinde görüntülenebilecek.14

14 https://www.bbc.com/news/technology-57588270
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Singapur’da Pirinç Tanesi Büyüklüğünde Robotlar Geliştiriliyor
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Singapur Nanyang Teknoloji Üniversitesi’ndeki (NTU) bir araştırma ekibi,
karmaşık görevler üstlenebilen pirinç tanesi büyüklüğünde robotlar geliştirerek
beyin cerrahisi de dâhil olmak üzere tıp gibi alanlarda olası kullanımlarının önünü
açtı. Bilim insanları, küçük manyetik parçacıkları insanlara zarar vermeyen
malzemelere gömerek manyetik alanlar uygulandığında bir operatör tarafından
uzaktan kontrol edilebilen minyatür robotlar icat etti.
Çalışmanın lideri olan Makine ve Uzay Mühendisliği Bölümünden (MAE) Yardımcı
Doçent Lum Guo Zhan, ekibin robotlarını kontrol etmek için manyetik alanları
daha hassas bir şekilde kullandıklarını ifade etti. Bu özellik, yeni robotların
hali hazırda mevcut robotlar tarafından erişilemeyen sınırlı ve kapalı alanlara
ulaşmak için de kullanılabileceği anlamına geliyor.
Laboratuvar deneylerinde denizanasından ilham alan bir robot, suda asılı
kaldığında bir bariyerdeki dar bir açıklıktan hızla yüzebildi. Bu uygulama robotların
engelleri kolayca aşabildiğini gösterdi. Bu yeteneğin ulaşılması zor hayati
organlara yönelik cerrahi uygulamalar için çok arzu edildiği düşünüldüğünde
oldukça başarılı olduğu söylenebilir.
Bilim insanları, beş dakikadan daha kısa sürede 3D yapı oluşturabilen bir robotu
da test ettiler ve mevcut minyatür robotlara oranla 20 kat daha hızlı olduğunu
gözlemlediler. Bu araştırma çalışmasının yeni cerrahi yöntemlerden, gelecekte
üretimdeki küçük ölçekli montaj süreçlerine kadar birçok alanda derin bir etkiye
sahip olabileceği düşünülüyor.

Çin’in Yapay Zekâlı İlk Sanal Öğrencisi Okula Başladı

Çin’de geniş ölçekli bir yapay zekâ sistemi tarafından geliştirilen ve ülkenin
ilk sanal öğrencisi olan Hua Zhibing, 3 Haziran’da Twitter benzeri bir platform
olan Weibo’daki ilk paylaşımında, Tsinghua Üniversitesi Bilgisayar Bilimi
ve Teknolojisi Bölümü’nde okumaya başlayacağını duyurdu. Hua Zhibing’in
görüntüsü, sesi ve arka plan müziğinin yanı sıra yaptığı resimlerin de ikinci nesil
WuDao adlı bir yapay zekâ modelleme sistemi üzerinde geliştirildiği belirtildi.
Hua Zhibing’in önde gelen geliştiricilerinden biri olan Pekin Yapay Zekâ
Akademisi Direktör Yardımcısı ve Tsinghua Üniversitesi Bilgisayar
Bilimi ve Teknolojisi Bölümü Profesörü Tang Jie; WuDao’nun karşılıklı
konuşmayı simüle etmek, şiir yazmak ve resimleri anlamak için
1,75 trilyon parametre kullandığını ve Google’a ait Switch Transformer’ın 1,6
trilyon parametrelik önceki rekorunu kırdığını söyledi. WuDao’nun eğitim
öncesi değerlendirme görevinde oldukça iyi sonuçlar elde ettiğini ve şiir ve
beyit oluşturma, metin özeti çıkarma, soruları yanıtlama ve resim yapma
alanlarında, bir makinenin düşündüğünü söyleyebilmesinin mantıksal olarak
mümkün olup olmadığını ifade eden “Turing” testini geçmeye yakın olduğunu da
sözlerine ekledi. WuDao ile makinelerin insanlar gibi düşünmesi, evrensel yapay
zekâya doğru ilerlemesi ve geliştiricilerin bir yapay zekâ uygulama ekosistemi
oluşturması hedefleniyor.
Sanal öğrenci, Pekin Yapay Zekâ Akademisi ile yapay zekâ şirketleri Zhipu ve
Xiaoice tarafından ortaklaşa geliştirildi. Sanal öğrencinin ortalama gerçek bir
insandan daha hızlı büyümesi ve öğrenmesinin sonucu olarak, bu yıl altı yaşa
eşdeğer bir seviyede öğrenmeye başlarsa, bir yıl içinde on iki yaş seviyesinde
olması bekleniyor. Bu uygulamada WuDao’nun kilit öneminin, yapay zekânın
uygulama eşiğini ve işçilik maliyetleri ve karbon emisyonları da dâhil olmak
üzere, makine öğrenimi modellerinin eğitim sürecinin maliyetini düşürmesi
olduğu değerlendiriliyor.15
15 https://www.chinadaily.com.cn/a/202106/01/WS60b5f5d8a31024ad0bac2dc5.html
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Yapay Zekâ İle
Hastalıkların
Doğası
Keşfedilebilir
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Rus bilim adamları, Yapay
Zekâ yardımıyla Parkinson
hastalığının
neden
olduğu
akli dengesizliklerin nedenlerini
araştırıyor. Hastalıkların en olumsuz
etkileri zihinsel problemler ve motor
fonksiyonlardaki bozulmadır. Bu bozulmalar
hem hastalara hem de sevdiklerine acı çektirmektedir.
Tomsk Politeknik Üniversitesi, Sibirya Devlet Tıp Üniversitesi, Tomsk NeuroNet
Merkezi ve Rusya Bilimler Akademisi’nden bilim adamları, Parkinson hastalığı
ve Huntington hastalığına neden olan kaygı, ilgisizlik ve depresyon gibi
bilişsel eğilimlerin doğasını bulmak için bir girişim başlattı. Tomsk Politeknik
Üniversitesi basın servisi gazetecilere verdiği demeçte, yapay zekânın araştırma
verilerini işleyeceğini belirtti.
“Bilim adamlarından oluşan bu ekip, Tomsk bölgesindeki hastalarda
Parkinson hastalığı ve Huntington hastalığının nöropsikiyatrik bozuklukları
üzerinde araştırma yürütüyor. Bu araştırma, tıbbi verilerin bir analizine
dayanarak hastalarda ve hasta yakınlarında hastalık geliştirme olasılığının
değerlendirilmesini sağlayacak. Sibirya Devlet Tıp Üniversitesi Nöroloji ve Sinir
Ameliyatları Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent ve Tomsk NeuroNet Merkezi
başkanı Maria Nikitina’nın açıkladığına göre araştırma; kaygı, depresyon,
ilgisizlik, sapmalar ve hastalıkların sonucunda ortaya çıkan diğer zihinsel
eğilimlerin doğasını belirlemeyi amaçlıyor.16

Otonom Özelliklere Sahip Yeni Bir Atomik Kuvvet Mikroskobu
Üretildi
ABD’li teknoloji şirketi Park System, çözünürlüğü klasik optik sistemlerden
1000 kat daha yüksek olan atomik kuvvet mikroskopları üretiyor. Park System
son olarak tüm tarama ve kurulum işlemlerini otomatik olarak yapabilen Park
16 https://tass.com/science/1306685

FX 40 adlı yeni nesil bir atomik kuvvet mikroskobunu tanıttı.
Park FX 40 modeli, kendinden önceki mikroskoplara kıyasla hizalama ve
görüntü optimizasyonu gibi pek çok ayarlamayı insan müdahalesine gerek
duymaksızın otomatik olarak yapabiliyor. Bu sayede FX 40
araştırmacıları zaman alan işler ile uğraşmaktan
kurtararak önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlıyor.
FX 40 tüm bu özellikleri özel geliştirilen bir yapay
zekâ uygulaması sayesinde gerçekleştirebiliyor.
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zekâ uygulaması ile çalışan yeni mikroskobu
beğeni ile karşılamış ve nanoteknoloji alanında
yapılan çalışmalarda büyük fayda sağlayacağını
ifade etmişlerdir.17

Google, Bir İnsandan Ayırt Edemeyeceğiniz Yapay Zekâsı
LaMDA’yı Tanıttı

Teknoloji devi Google, gerçekleştirdiği Google I/O etkinliğinde yapay zekâyla
diyalogu çok daha doğal bir hale getirecek LaMDA modelini duyurdu. Model,
farklı kavramları öğrenerek diyalogları daha da zenginleştiriyor.
LaMDA, insan doğasının bilgisayar dünyasına kattığı en büyük zorluk olan
bir bağlam çerçevesinde konuşmayı geliştirecek bir teknoloji olarak tanıtıldı.
LaMDA sayesinde bir kullanıcı olarak asistanlar gibi yapay zekâyla istediğimiz
herhangi bir konuda konuşabiliyoruz. LaMDA’nın verdiği cevapların, günümüzde
gördüğümüz yapay zekâ cevaplarına göre çok farklı olduğunu, bir insan
ağzından çıkmış gibi duyulduğunu söyleyebiliriz. LaMDA’nın diyalogu bu denli
doğal gözüken bir noktaya getirebilmesinin ilk adımı, kavramları öğrenmekten
geçiyor. LaMDA, sahip olduğu kavram ağı sayesinde söylenene karşılık olacak
17 https://www.newswire.ca/news-releases/park-systems-announces-park-fx40-the-autonomous-afm-with-builtin -intelligence-a-groundbreaking-new-class-of-atomic-force-microscope-893401996.html
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binlerce farklı seçenek listeleyebiliyor. Ayrıca Google CEO’su Sundar Pichai’nin
aktardığına göre LaMDA, bu seçenekler arasında bir kez seçtiği yolu ikinci kez
seçmiyor. Yani duyduğumuz cevaplar, tıpkı bizim diyaloglarımızdaki gibi yalnızca
o ana özel oluyor.Google’ın yapay zekâ modeli, gelecekte arama sonuçlarında
da önemli yeniliklere yol açacak gibi duruyor.18
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Google MUM Güncellemesini Duyurdu
MUM,
Google’ın
arama
motorunun bir iyileştirmesidir.
GPT-3 veya LaMDA gibi
diğer popüler son teknoloji
dil modelleri gibi, MUM da
transformatör
mimarisine
dayanmaktadır.
BERT
(MUM’un selefi) bu bakımdan
benzerdir, temel fark MUM’un
1000 kat daha güçlü olmasıdır. MUM’un çözmeyi amaçladığı temel sorun,
“ihtiyacınız olan yanıtı almak için birçok soru yazmanız ve birçok arama
yapmanızın gerekmesidir.”
MUM, Google’ın karmaşık görevlerde size yardımcı olma şeklini dönüştürme
potansiyeline sahiptir. MUM sadece dili anlamakla kalmaz, aynı zamanda onu
üretir. MUM güncellemesi 75 farklı dilde ve aynı anda birçok farklı görevde
eğitildi. Önceki modellere göre dünya hakkında daha eksiksiz bir bilgi ve bilgi
anlayışı geliştirmesine imkân sağlar. Güncellemesinin belirtildiği üzere faydalı
bilgiler sunar. Web’deki yararlı makalelere, videolara ve görüntülere işaret eden,
en iyi donanım veya en iyi eğitim planları gibi daha derin keşifler için yararlı alt
konuları ortaya çıkarır.
MUM, web sayfaları, resimler ve daha fazlası gibi farklı biçimlerdeki bilgileri
aynı anda anlar. Yürüyüş botlarınızın bir fotoğrafını çekebilir ve “Bunları Fuji
Dağı’nda yürüyüş yapmak için kullanabilir miyim?” şeklinde sorabilirsiniz. MUM
Algoritması ile botlarınızın kullanılabilirlik durumu hakkında bilgi sağlamak
için resmi anlayacak ve sorunuzla ilişkilendirecektir. Daha sonra sizi önerilen
donanımların bir listesini içeren olası bir bloga yönlendirir.
Google Güncellemeyle ilgili ilave olarak şunları aktardı; ”MUM, arama motorunu
o kadar kökten değiştirebilir ki, SEO kavramı eskimiş bir hale gelebilir. İnsanlar
18 https://www.eyerys.com/articles/news/google-introduces-lamda-its-breakthrough-conversation-technology

sayfaları doğrudan aramayacaklar, sadece MUM’a bir soru soracaklar ve MUM,
sanki bir insan kişisel asistanıymış gibi işi yapacak. Anahtar kelimeler burada
çok az önemli olacak”.19

Oregon Eyalet Üniversitesi Cassie Adında Yeni İki Ayaklı Bir Robotu
Tasarladı

Oregon Eyalet Üniversitesi‘nin bir bölümü olan Agility Robotics, Cassie adında
yeni iki ayaklı bir robot yaptı. Şu anda mevcut birçok dört ayaklı ve dört tekerlekli
robotların aksine, Cassie daha çok bir insan gibi yürüyecek. İnsan gibi yürüme
özelliği, paket teslim ederken ve afet yardım çabalarına katkıda bulunurken
çeşitli arazi türlerinde çok daha kolay hareket özgürlüğü sağlayacak. İki ayaklı
devekuşu benzeri robot çok amaçlı olarak halka hizmet verecek. Afet yardımı ve
arama-kurtarmanın yanı sıra, Cassie teslimatları doğrudan insanların kapılarına
ulaştıracak. Bu noktada toprak, çimen, suyla çevrili bir iskeleyi geçebildiğini ve
hatta şiddetli Oregon yağmurunda dışarıda durabildiğini ispatlamış durumdadır.
Şimdiye kadar Cassie’ye yapılan en önemli geliştirme yüksek konfigürasyonlu
bacakların eklenmesidir. İnsanlara benzer şekilde robot, aynı anda ileri ve geri
hareket etmek için 3 derecelik bir kalçaya sahiptir.
Agility Robotics, ayrıca robotu tıbbi protezlerde kullanım için uyarlanabilir hale
getirmeyi planlıyor. Cassie prototiplerinin ilk tedariki tükenirken, Agility Robotics
başka bir partinin 2021 yazında piyasaya çıkacağını belirtti.20
19 https://www.seroundtable.com/google-multitask-unified-model-mum-31441.html
20 https://mime.oregonstate.edu/cassie-steps-limelight
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3 Boyutlu Yazıcı Kullanılarak ‘Yaşayan’ Bir Nesne Basıldı
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Bugüne kadar çeşitli hücrelerden üretilen canlı materyallerin en büyük sorunu,
dayanıksız ve kullanım alanlarının son derece dar olmasıydı ancak Delft Teknik
Üniversitesi’nde görev alan araştırmacıların 3 boyutlu biyobaskı kullanarak
ürettiği yeni bir materyal, bu sorunların artık ortadan kalktığını ispatladı. Doçent
Doktor Marie Aubin-Tam liderliğinde yönetilen projede, fotosentez yapabildiği
için beslenmeye ihtiyaç duymayan ve kendi kendine birkaç gün yaşayabilen
canlı materyal üretildi. Bu canlı materyalin hem parçalanıp tamamen geri
dönüştürülebilir olması, hem üretim maliyetinin son derece az olması hem de
dayanıklı olması, bilim dünyasında yeni bir umut ışığı yarattı.
Araştırma kapsamında bilim insanları, 3 boyutlu yazıcının mürekkebine milimetre
ölçekli çözünürlükte bakteriyel selüloz ekledi ve orijinal şeklini kaybetmeden
bükülebilen ve kırılmaya karşı dayanıklı bir materyal ortaya çıkardılar. İçerisinde
alg bazlı hücreler barındıran bu yapay yapraklar, tıpkı bitkiler gibi fotosentez
yapıyor, nefes alıyor ve bulunduğu ortama ayak uydurabiliyor. Biyolojik olarak
tamamen parçalanabilir olan bu materyal, aynı zamanda uygun ölçeklerde
hızlı bir şekilde üretilebiliyor. Yapay yapraklar, ilerleyen dönemde en çok
astronotların işine yarayacak gibi duruyor. Yaprakların oksijen üretip uzun bir
süre kendi başlarına yaşayabilmesi Mars’a gönderilmesi hayal edilen koloninin
yaşam kaynağı olabilir. Araştırmacılara göre bu malzeme, aynı zamanda soğuk
günlerde ısı yalıtımında ve yağışlı havalarda su geçirmez bir madde olarak da
kullanılabilir.21
21 https://www.scientificamerican.com/podcast/episode/new-3-d-printed-material-is-tough-flexible-and-alive/

GIYILEBILIR TEKNOLOJILER
İsveç’te Deri Altına Çip Enjektesine İlgi Artıyor

İsveç’te Deri Altına Çip Enjektesine İlgi Artıyor
İsveç’te deri altına enjekte edilen pirinç tanesi büyüklüğündeki çipler ile halk
kimlik kartı, kredi kartı ve anahtarı artık cebinde değil elinde taşıyor. Ülkede, deri
altına çip enjekte edenlerin sayısı 4 bini geçti. Günlük hayatı kolaylaştırması
amaçlanan çipleri deri altına enjekte ettiren İsveçliler, bu çiplerle kapıyı açabiliyor,
çipleri tren bileti yerine kullanabiliyor. Ülkede şirketlerin de uygulamalarını
gözden geçirmesine neden olan son dönemlerin modası çipler bir süredir
demiryolu şirketi tarafından kullanılıyor. Demiryolu şirketi, yolcuların biletlerini
çiplerini taratarak kontrol ediyor. Deri altına çip yerleştiren Biohax International
şirketinin CEO’su Jovan Österlund, “Yeni bir teknoloji fakat önemli şekilde artış
gösterdi” dedi. Österlund, “Bu teknoloji anahtarların, banka kartlarının yerini
alabilecek ve sağlık amaçlı kullanılabilecek. Ancak şu ana kadar toplum bu
teknolojiye tam olarak ayak uyduramadı. Buna rağmen şirketimiz tarafından en
az 3 bin 500 kişiye çip enjekte edildi. 2018’de başlayan teknolojiye ilgi ise giderek
artıyor” ifadelerini kullandı. Fakat uzmanlar çip taktırmanın riskleri konusunda
uyarıyor. Kişilerin hareket profilinin çıkabileceğini vurgulayan uzmanlar, ayrıca
kişilerin kobay gibi kullanılabilme riskinin bulunduğuna da dikkat çekiyor.22

22 https://www.trthaber.com/haber/dunya/isvecte-deri-altina-cip-enjekte-teknolojisine-ilgi-artiyor-475239.html
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Giyilebilir Klima Reon Pocket
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Japon teknoloji devi Sony, sürekli olarak dışarıda bulunan ya da bulunduğu kapalı
ortamda klima çalışmayan kişiler için geçtiğimiz yıl, giyilebilir klima olarak
tanımladığı Reon Pocket adında ilginç ancak ilgi uyandıran bir ürün piyasaya
sürmüştü. Şirket, birinci nesil giyilebilir klimasına duyulan ilgiden memnun
kalmış olacak ki şimdi de ikinci neslini duyurdu.
Yeni Reon Pocket 2, aslında bakacak olursak geçtiğimiz yıl piyasaya
sürülen model ile büyük ölçüde aynı ürün. Yine de Sony, yeni nesil giyilebilir
klimasının ısı emilimini iki kat artırdığını, bu sayede de daha iyi bir “soğutma”
performansı sunduğunu belirtiyor. Ayrıca Reon Pocket 2’de suya karşı koruma
da iyileştirilmiş durumda ki bu, giyilebilir klimanın hafif egzersiz sırasında da
kullanılabilmesini mümkün kılıyor.
Birinci nesil Reon Pocket daha çok insanların kavurucu sıcaklar altında işe gidip
gelirken serin kalmasını amaçlıyordu. Yeni nesilde ise Sony, durağan sporları da
hedef almış durumda. Bu nedenle şirket, giyilebilir klimanın yerleştirilebileceği
özel ceplere sahip golf kıyafetleri üretmeleri için Le Coq Sportif, Munsingwear
ve Descente gibi spor giyim markalarıyla anlaşma imzaladı.23

23 https://joinjapan.com.ua/en/japanese-news/reon-pocket-ot-sony-portativnyj-kondicioner-s-razmerom-mobilnogo-telefona/

Apple AirTag’ı Tanıttı

Apple, uzun zamandır beklenen önemli eşyaların kaybolmasını önleyecek kayıp
eşya izleyicisi AirTag’ı tanıttı. “Find My” adlı Apple teknolojisini kullanarak
çalışan ve yeni bir teknoloji olan AirTag Nisan ayında mağazalarda müşterilere
sunulmaya başlandı. Apple, bir iPhone aksesuarı olarak adlandırdığı AirTag’ın
fiyatını bir kişi için 29 dolar, dört kişi için ise 99 dolar olarak açıkladı. AirTag, kayıp
nesneleri bulmak için bir iPhone şebekesi kullanan ve nisan ayının başlarında
üçüncü taraf aksesuarlarına da açılan Find My adlı Apple teknolojisini kullanarak
çalışan yeni bir teknoloji olarak dikkat çekmektedir. AirTag’ın, Apple’ın gizliliğe
duyarlı olduğunu söylediği “hassas bulma” adını verdiği bir teknik kullanarak
çalıştığının altı çizildi.24

24 https://www.techradar.com/news/apple-airtags-release-date-price-news-and-features

SEKTÖREL ARAŞTIRMA VE STRATEJI GELIŞTIRME
DAIRESI BAŞKANLIĞI

47

Bilgisayar İle Entegre İnsan
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Moskova merkezli Neiry adlı Rus nöroteknoloji girişimi, “bilgisayarla entegre
insan evrimini hızlandırmak” için çalışıyor. Neiry, oyun ve eğlenceden tıbbi
terapiye, eğitimden işletmeye kadar çeşitli günlük görevlere uygulanabilen
“insan dostu sinirsel arayüzler” geliştiriyor. Rus devlet inovasyon programları
tarafından desteklenen bu girişimin insanların daha önce ulaşamadığı
yeteneklerini ve işlevlerini iyileştirip geliştirebileceğine ve bilgisayarla bütünleşik
insan evriminin hızlanmasına katkıda bulunabileceğine inanılıyor.
Neiry’nin teknolojisi, kulaklıkları gelişmiş bir sinirsel kontrol sistemiyle birleştirir.
Hiçbir cihazın insan vücuduna nakledilmesi gerekmez. Tıpkı akıllı saatler gibi
giyilebilir olan bu teknolojiyi başınıza takmanız yeterli. Neiry büyük miktarlardaki
sinirsel verilerin otomatik olarak toplanması, işlenmesi ve depolanması için bir
altyapı geliştiriyor. Sistem, sisteme bağlı tüm cihazlardan anonimleştirilmiş
kişisel verileri toplayacak, değerlendirecek ve depolayacak.
2021 yılı başlarında Neiry, Moskova, Kazan ve St. Petersburg bölgesindeki
okullarda 100’den fazla çocuğun yer aldığı üç pilot proje başlattı. Teknoloji,
çocukların matematik performansını iyileştirmek için eğitim sürecinde haftada
iki kez kullanıldı. Derslerin sonunda çocuklar, 10 dakikalık test sınavları
için yerleşik arayüzlere sahip VR kaskları giydiler. Neiry’e göre, matematik
performansı ortalama %16, hafıza ve diğer bilişsel işlevler sırasıyla %17 ve %8
arttı.
Şirket, dış pazarlarda da genişlemeyi planlıyor. Hâlihazırda Kazakistan, Singapur
ve ABD’deki müşterilere hizmet verdiği iddia ediliyor.25
25 https://www.ewdn.com/2021/05/24/russian-neurotech-startup-raises-7-4-million-to-accelerate-computer-integrated-human-evolution/

Görme Engelliler İçin Ayak Navigasyonu

Japon üretici Honda tarafından tasarlanan ve ayağa giyilerek kullanılan ayak
navigasyonu, özellikle görme bozukluğu ve görme engeli yaşayan kişiler için
geliştirildi. Yola çıkmadan önce akıllı telefon aracılığı ile belirlenen hedef
geliştirilen navigasyona ulaşıyor. Sistemde bulunan sensörler ilgili kişinin yönünü
bulabilmesi için titreşim oluşturuyor. Örneğin sola dönülmesi gerektiğinde
ayağın sol kısmında bir titreşim gerçekleşiyor. Durulması gerektiği durumda
ayak üzerinde bulunan tüm sistemler harekete geçerken, ileri gidilmesi gerektiği
durumda ayağın ön kısmında bulunan kısımda titreşim meydana geliyor.
Ashirase adı verilen sistem herhangi bir ekrana bakmadan yön bulabilmek için
geliştirilen önemli bir girişim olarak görülmektedir.26

26 https://japantoday.com/category/tech/honda-creates-gps-navigation-system-for-your-shoes
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Toyoda Gosei Şirketinden e-Kauçuk Akıllı Tabanlıklar
Toyoda Gosei şirketi, hareket sırasında ayak basıncı
verilerini alabilen gömülü e-Kauçuk sensörlere
sahip akıllı tabanlık geliştirdi. e-Kauçuk,
elektrikle
50

hareket

yeni

nesil bir kauçuktur. Çok
küçük
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veren bir uyarıcı görevi görmektedir. Şirket, bu ay bir golf okuluna akıllı tabanlık
numuneleri göndermeye başladı. Akıllı tabanlıklar; hafif ve dayanıklı olmalarının
yanında e-Kauçuk’un ince, esnek bir sensör olması özelliğinden yararlanarak
ayak basıncındaki ince değişiklikleri yüksek doğrulukla algılayabiliyor ve
ölçebiliyor. Tabanlıklarla, bir sopayı sallarken vücut ağırlığındaki kaymalar
ve diğer veriler kronolojik olarak algılanabiliyor ve ısı haritasıyla ilişkili farklı
renk yoğunluklarında bir tablet bilgisayarda görüntülenebiliyor. Bu sayede
kullanıcıların golf formunu iyileştirmesine yardımcı olunabilir.
Akıllı tabanlıkların kullanımını test etmek için golf okulu ile birlikte bir gösteri
denemesi yapılması planlanıyor. Verilerin ve diğer özelliklerin toplanmasını ve
analizini içerecek şekilde özel uygulamadaki işlevler eklendikçe genel satışların
da planlanması bekleniyor. Toyoda Gosei bu tabanlıkları kullanarak çeşitli
spor dallarındaki sporcuların gelişmesine yardımcı olacak şekilde hizmetlerini
genişletmeyi planlıyor. Şirket aynı zamanda diğer şirketler, yerel devlet kurumları
ve tıbbi kurumlarla sadece spor uygulamalarını değil, yaşla birlikte zayıflayan
bacakların erken tespiti gibi sağlık alanındaki uygulamaları keşfetmek için de
işbirliklerini sürdürüyor.27

27 https://japantoday.com/category/tech/toyoda-gosei-starts-sample-shipments-of-e-rubber-%E2%80%9Csmartinsoles%E2%80%9D

SANAL GERÇEKLIK
Apple AR Gözlüğü, 15 Kamera Modülüyle Geliyor

Apple’ın son dönemde giyilebilir teknolojiler alanında büyük atılımlar yapması,
ardından artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü konusunda yaptığı yeni açıklama,
teknoloji gündemine damga vurdu. Apple hakkındaki haberleriyle tanınan
meşhur analist Ming-Chi Kuo, iPhone 13 konusunda birçok bilgi verdi. Apple’ın
2025’te ortaya çıkaracağı AR gözlüğü konusunda da yeni bilgiler paylaşan
ve söz konusu gözlüğün, karma gerçeklik barındıracağını belirten analiste
göre, Apple, gözlükte yer alan AR ve VR teknolojisiyle rakiplerini yakalayacak.
Samsung, Xiaomi ve Microsoft’un son dönemde karma gerçeklik ve AR
gözlükleri sektörüne yaptığı büyük yatırımların Apple’ı tetiklediği belirtiliyor.
15 kamera modülüne ve Micro-OLED ekrana sahip olacağı bildirilen Apple AR
gözlüğü hâlihazırda geliştirme aşamasındadır.
200-300 gr ağırlığında olduğu iddia edilen prototipin 100-200 gr ağırlığa
düşürülmesi ve Apple’ın bu amaçla yeni bir çip kullanması da bekleniyor. M1
çipi yerine yeni nesil bir çip geliştireceği belirtilen Apple’ın gözlük için birçok
sensörü aktif olarak kullanacağı belirtiliyor. Kulaklık modülünü gözlüğe
entegre edecek olan Apple, 8 kamerayı şeffaf artırılmış gerçeklik deneyimi,
altı modülü ise yenilikçi biyometri için kullanacak. Son kameranın ise çevresel
algılama işleminde kullanılacağı belirtiliyor. AR gözlüğü el hareketlerini takip
edip kullanıcıya destek sunacak ve diğer Apple cihazlarıyla senkron çalışması
durumunda belki de gözlükle hologram teknolojisini barındırabilecek.28
28 https://www.tomsguide.com/news/apple-glasses
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Razer’den Oyunculara Özel Koronavirüs Maskesi
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Amerikalı oyun geliştirme şirketi Razer, yeni geliştirdiği yüz maskesini tanıttı.
Razer tarafından yapılan açıklamaya göre bu maske, sahip olduğu tasarım,
dâhili aydınlatması ve şarj edilebilir filtre sistemiyle oyuncuların dikkatini
çekmeyi hedefliyor. Koronavirüs pandemisinde oyuncuların tarzını yansıtması
için geliştirilen bu maskeye “Project Hazel” ismi verildi. Razer, koronavirüs gibi
partiküllerden koruyan özel maskesini, “dünyanın en akıllı maskesi” olarak lanse
ediyor. Kendine has özelliklere sahip olan maske, şarj edilebilir filtre sistemi,
şeffaf tasarım ve aydınlatmasıyla oyuncuların beğenisine sunuluyor. Razer’a
göre bu maskeler, benzerlerine kıyasla çok daha az miktarda plastik malzeme
içeriyor.29

29 https://www.theverge.com/2021/1/12/22221344/razer-project-hazel-n95-respirator-mask-coronavirus-chroma-rgb-concept

SIBER GÜVENLIK
ABD’de Petrol Boru Hatlarından Biri Siber Saldırı Nedeniyle Kapatıldı

ABD’nin en büyük petrol boru hatlarından biri, siber saldırı nedeniyle geçici
olarak kapandı. Houston’dan New York Limanı’na günlük 100 milyondan fazla
galon benzin ve diğer yakıt taşıyan Colonial Pipeline boru hattının faaliyetleri
siber saldırı nedeniyle geçici olarak durduruldu. Şirketten yapılan açıklamada,
faaliyetlerin geçici olarak durmasına neden olan ve birtakım bilgi teknolojilerinin
sistemlerini etkileyen tehdidi kontrol altına almak için belirli sistemlerin çevrim
dışı bırakıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca şirketin soruşturma için bir siber
güvenlik firmasıyla anlaştığı ve federal kurumlarla temasa geçtiği ifade edildi.
Beyaz Saray, Georgia merkezli firma ile iletişim halinde olduklarını bildirdi.
Ayrıca kapanma nedeniyle petrol arzının düşmeyeceği ya da hükümetin çeşitli
senaryolar planladığı ve olası arz sorunlarını hafifletme tedbirleri üzerinde eyalet
ve yerel makamlarla birlikte çalışıldığı belirtildi. Bu arada saldırıya uğrayan
Colonial Pipeline kendilerinden neyin talep edildiğini veya talebi kimin yaptığını
açıklamadı30.

30 https://www.paudal.com/2021/05/10/cyberattack-closes-americas-largest-oil-pipeline/
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5G VE ÖTESI
Siemens’in Dijital İkiz ve 5G Teknolojisi
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Siemens, Hannover Messe Ticaret Fuarı’nda gerçek zamanlı veriler sağlamak
için 5G şebekelerini kullanarak fiziksel ve sanal dünyaları birleştirdiği dijital ikiz
teknolojisini sergiledi. Dijital ikiz modellemesinin oldukça önemli bir teknoloji
olduğunu belirten Siemens, yüksek performanslı iletişim şebekeleri aracılığıyla,
verileri doğru yere hızlı ve güvenilir bir şekilde iletebilmek için endüstriyel 5G’yi
anahtar olarak görüyor. Böylece tüm üretim alanlarının değişikliklere anında
tepki vermesinin sağlanabileceği ve bu değişiklerin performans ve güvenlik
gereksinimlerine göre uyarlanabileceği de belirtiliyor. Siemens ayrıca, üretimde
gerçek zamanlı veri analizi ve akıllı kullanımı için Edge Computing portföyünü de
genişletiyor. Makinelerin hatasız ve parametreleri dahilinde, optimum seviyede
çalışıp çalışmadığına dair Edge Computing’i kullanmayı hedefleyen şirket, akıllı
analiz teknolojisi ile enerjiden tasarruf edilebileceğini de ifade ediyor.31

31 https://www.eenewseurope.com/news/siemens-highlights-digital-twin-technology-5g

5G Tabanlı Dezenfeksiyon Robotu
Güney Kore’de faaliyet gösteren mobil operatörlerden
SK Telecom Co., sağlık tesislerinde COVID-19 salgını
ile mücadeleye destek vermek için dünyanın ilk 5G
tabanlı dezenfeksiyon robotunu işleme aldıklarını
duyurdu.

Dezenfeksiyon

robotunun

hastane

içerisinde kendi başına dolaşarak insanların vücut
ısılarını ölçtüğü ve maske takıp takmadıklarını da
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Severance Hospital ile anlaşıldığı açıklandı.
Robotun ayrıca, hastanedeki bakteri ve mikropları
gidermek için bir ultraviyole dezenfeksiyon sistemi
ile donatıldığı belirtildi.32

Latin Amerika’daki İlk 5G ATM
Otomatik servis bankacılık ağlarının yönetiminde uzmanlaşmış TecBan,
operatör Claro ve satıcı Ericsson, Latin Amerika’da 5G teknolojisini kullanan
ilk ATM’nin kuruluşunu duyurdu. ATM, Brezilyanın São Paulo ilindeki Alphaville
bölgesinde kontrollü bir ortamda başlatıldı. Ortaklık, şirketlerin özellikle
finans piyasasına yönelik yeni uygulamaların geliştirilmesini garanti
edeceğini söyledi. Özellikle TecBan’a göre, bu tür ATM’lerin ağ ile
entegrasyonu, son kullanıcı deneyimini, operasyonel süreci ve
terminallerin güvenliğini iyileştirmek için bir dizi çözümün
birleştirilmesine izin verecektir. Self servis noktalarının
gerçek zamanlı video izleme ve gözetimi uzak operatörler
için daha iyi görüntü kalitesiyle ve kuyruk analizi
yoluyla bekleme süresinin hesaplanması, yeni ATM’nin
faydalarından bazılarıdır. Saha teknisyenlerine ve
güvenlik personeline ATM’lerin bakımında, değerli
eşyaların güvenli taşınmasında ve terminallerin
yeniden şarj edilmesinde yardımcı olmak için gömülü
sanal gerçekliğe sahip 5G teknolojisini kullanmak da
mümkün olabilir.33
32 http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210419000083&np=3&mp=1
33 https://www.developingtelecoms.com/telecom-technology/oss-service-management/11121-first-5g-atm-in-latin-america-launches-in-brazil.html
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Brezilya’da 1.8 Gbps’lik 5G İndirme Hızı
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TIM Brasil ve Huawei, Nisan ayında gerçekleştirilen bağımsız 5G denemesinde
1.8 Gbps indirme iletim hızlarına ulaştı. Frekanslar açısından, 3.5 GHz
spektrumunda 100 MHz’lik bir blok, Huawei şebeke ekipmanı ve bir Samsung
Galaxy S21 Ultra 5G ahizesini içeren test, TIM şirketinin Rio de Janeiro’daki
laboratuvarında gerçekleştirildi. 3.5 GHz bandı, Brezilya’da bu yılın ilerleyen
dönemlerinde gerçekleştirilecek olan çok bantlı 5G spektrum açık artırmasına
dâhil edilecek.34

Millicom’dan Latin Amerika’da O-RAN Uyumlu Açık RAN Teknolojisi

Mobil işletmeci Millicom geçtiğimiz haftalarda Latin Amerika’da Parallel Wireless
ile ortaklaşa O-RAN uyumlu Açık Radyo Erişim Ağı (Açık RAN) mimarisini
uygulayan ilk işletmeci olacağını duyurdu. Yenilikçi teknoloji, Millicom’un yan
34 https://www.commsupdate.com/articles/2021/04/21/tim-brasil-huawei-achieve-5g-sa-download-speeds-of-18gbps/

kuruluşu Tigo Columbia tarafından kullanılacak ve 362 kırsal alanda 4G hizmet
kapsamı sağlayacak. Açık RAN, bir tedarikçinin yazılımının başka bir tedarikçinin
radyo ve piyasada satılan (COTS) sunucu donanımıyla entegre edilebilmesi için
donanım ve yazılım bileşenlerinin ayrıştırılmasıdır. Bu açık mimari, uzak kırsal
alanlara daha hızlı mobil kapsama sunmanın yolunu açtı. Millicom, attığı bu
adımla, hem geleneksel hem de alternatif satıcıların Latin Amerika’daki kırsal
toplulukların yararına radyo erişim ağı (RAN) ekipmanı ve yazılımı sağlamak
için rekabet ettiği daha geniş bir endüstriyel ekosistemi teşvik ediyor. Millicom,
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Open RAN gibi yenilikleri Kolombiya gibi pazarlara getirerek, gelecekteki 5G
bulut ve yapay zekâ potansiyelinden yararlanmaya yardımcı oluyor.35

ABD ile Latin Amerika’yı Birbirine Bağlayacak Denizaltı Kablosu

Google, 9 Haziran günü yaptığı açıklamada, bölgeler arasındaki internet
bağlantı kapasitesini artırmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya,
Uruguay ve Arjantin’i birbirine bağlayacak bir denizaltı kablosu inşa edeceğini
söyledi. Google, Firmina adlı kablonun dünyanın en uzun kablosu olacağını,
ABD’nin doğu kıyısından Arjantin’in Las Toninas kentine kadar uzanacağını
ve Brezilya’nın praia grande ile Uruguay’ın punta del este kentlerinden ilave
olarak karaya bağlantılar yapılacağını açıkladı. Firmina, Güney Amerika’daki
kullanıcılar için Google hizmetlerine erişimi iyileştirecek, 12 çiftli fiber kablo ile
Kuzey ve Güney Amerika arasındaki trafiği hızlı ve güvenli bir şekilde taşıyacak
ve kullanıcılara Arama, Gmail, Youtube gibi Google ürünlerine hızlı ve düşük
35 https://www.thefastmode.com/technology-solutions/19758-millicom-first-to-deploy-o-ran-compliant-open-ran
-to-latin-america
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dağıtımlarının temeli olarak bölgedeki 4G erişimini artırmaya ve mobil ağındaki

gecikmeli erişim sağlayacak. Bu duyuru, COVID-19 pandemisi iş, alışveriş ve
eğlenceyi çevrimiçi ortama ittiği için internet ve bulut hizmetlerine olan talebin
artmasıyla aynı zamana denk geldi.36

Ericsson ve Telenor, Norveç’te 5G Yayılımını Hızlandırıyor
5G’nin tüm potansiyelini ortaya
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çıkarmak ve Norveç’te bir sonraki
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teknolojik

yenilik

dalgasını

yönlendirmek amacıyla Telenor
ve Ericsson; eğlence, otonom
ulaşım, akıllı fabrikalar ve uzaktan
sağlık hizmeti gibi alanlarda 5G
destekli yeni fırsatlar yaratmak
için Ortak İnovasyon İşbirliğine girdi. Telenor Norveç CTO’su Ingeborg Øfsthus
yaptığı açıklamada: “5G yeni bir ağdan daha fazlasıdır, geleceğe açılan bir
köprüdür. 5G’nin toplum üzerinde güçlü bir olumlu etkisi olacaktır. İnovasyon
işbirliğimiz sayesinde hem toplum için kritik öneme sahip hizmetlerin hem de
Norveç’in dijitalleşmesini sağlayacak ticari hizmetlerin önünü açacağız.
Ericsson Norveç CTO’su Stian Solberg ise yaptığı açıklamada: “Son
ConsumerLab araştırmamıza göre, 5G mobil kullanıcılarının
yüzde 20’si yükseltme işleminden sonra telefonlarında
Wi-Fi kullanımını azalttı. 10 5G kullanıcısının yedisi
daha yenilikçi hizmetler ve uygulamalar bekliyor
ve iç mekân kapsama alanı, hız veya pil
ömründen iki kat daha önemli” şeklinde ifade
etti.37

36 https://www.reuters.com/business/google-build-new-undersea-cable-connect-latin-america-us-2021-06-09/
37 https://www.ericsson.com/en/news/3/2021/telenor_joint_innovation_cooperation

Vodafone İle Samsung’un 5G Altyapı Ortaklığı
İngiltere’nin Huawei ürünlerini yasaklayan diğer ülkelere katılmasının ardından,
Vodafone kapsama alanını genişletmek için 5G altyapı tedarikçisi olarak
Samsung’u seçti. Avrupa’da Açık Radyo Erişim Şebekesinin (Açık RAN) ilk
ticari dağıtımı için tedarikçi yelpazesini genişletmeyi hedefleyen Vodafone,
sözleşme imzaladığı şirketlerden biri olan Samsung ile ilk olarak İngiltere’nin
güneybatısında ve Galler’de 2.500 kırsal alana gerekli donanımları kurmayı
planlıyor.
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Bu Radyo Erişim Şebekesi, telefon ile son bağlantıyı sağlayan kuleler ve
ile farklı tedarikçiler tarafından oluşturulan şebeke bölümleri, ortak bir standart
dizisini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece farklı tedarikçilerden gelen
ekipmanlar birlikte çalışabilmekte ve şebeke tek bir tedarikçi tarafından inşa
edilmek yerine, birkaç şirketin bileşenleri kullanılarak bir araya getirilebilmektedir.
Vodafone Açık RAN kullanmanın, şirketin yeni özelliklerini aynı anda birden fazla
alanda yayınlamasına, daha hızlı şekilde kapasitesini artırmasına ve kesintileri
anında çözmesine olanak sağlayacağını belirtmiştir.38

38 https://www.bbc.com/news/technology-57467769
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binalardaki cep telefonu antenleri gibi donanımları kapsamaktadır. Açık RAN

OTONOM ARAÇLAR
Honda, 2040 Yılında Tüm Otomobillerinin Elektrikli Olacağını
Açıkladı
Tüm büyük otomobil üreticileri, yönlerini elektrikli otomobillere çevirmeye
60

başlamış durumdalar. Şimdiye kadar bu türden taahhüt veren otomobil
üreticilerinin başında Jaguar geliyor. Jaguar’ın belirlediği tarih ise oldukça
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yakın; 2025. Bir diğer üretici olan Cadillac’ın hedefi ise 2030. Bu noktada önemli
kararlar alan bir diğer üretici ise Honda. Honda, 2022 yılında Avrupa’da benzinli
ve dizel satışı yapmayı durduracağını açıklamıştı. Yapılan son açıklamalara
göre ise Honda, 2040 yılında yalnızca elektrikli otomobil üreten bir üreticiye
dönüşmüş olacak. Bu süreçte ilk olarak 2030’a kadar yüzde 40, 2035’e kadar
yüzde 80 elektrikli otomobil satışına ulaşmayı hedefleyen Honda, nihayetinde
2040 yılında bir ‘elektrikli otomobil üreticisi’ olmuş olacak.39

39 https://www.npr.org/2021/04/23/990153361/honda-aims-to-go-all-electric-by-2040

Elektrikli Araçlarda Pillerin Yeniden Kullanımı ve Seyahat Ederken
Şarj İmkânı

Japon şirketleri Nissan ve Sumitomo Corp’un ortak girişimi olan 4R Energy,
Pillerin Yeniden Kullanımına Yönelik Değerlendirme ve Üretimi için Standart
Güvenlik kılavuzu olan UL 1974 sertifikasını alan dünyanın ilk kuruluşu olurken,
eski elektrikli araç pillerini güneş enerjili sokak aydınlatması için depolama alanı
olarak kullanan bir pilot projede Japon MIRAI-LABO ile birlikte çalıştı. Şirket her
modülün ayrı ayrı analiz edilmesi yerine, bir bataryadaki 48 modülden oluşan
bir paketin tek seferde kontrol edilmesine olanak tanıyan en son teknolojiyi
geliştirdi.
Yenilikçi akü yönetim sistemi teknolojileri geliştiren MIRAI-LABO, yol asfaltı
şirketi NIPPO ile birlikte bir güneş enerjisi kaplama paneli olan “Solar Mobiway”
geliştirmek için bir proje üzerinde çalışıyor. MIRAI-LABO yetkilisi, hedeflerinin
yol yüzeyinden üretilen elektrik gücünün elektrikli araçların yeniden kullanılabilir
pillerinde depolanması, elektrikli araçların temassız şarj şeridinde seyahat
ederken şarj edilmesi ve otonom sürüş iletişim ekipmanına güç sağlanması
olduğunu ifade etti. Mevcut durumda 4RE tarafından değerlendirilen ve
sokak lambası projesinde kullanılan piller, dünyanın en çok satan elektrikli
otomobili olan Leaf’in üreticisi Nissan’a ait. 4RE’nin yöneticisi tam bir yeniden
kullanım pazarı oluşturabilirlerse, otomobil üreticilerinin müşterilerine benzinli
araçlara kıyasla fiyatı hala daha yüksek olan elektrikli araçları daha uyguna
satabileceklerini açıkladı.40
40 https://www.reuters.com/brandfeatures/second-lives
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Rusya İlk Drone Donanmasını Kurdu
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Rus ‘Kronshtadt’ şirketi, Mart 2021’in ortalarında en son tasarımı olan “Thunder”
insansız hava aracını duyurdu. Thunder, aynı zamanda ‘Yıldırım’ isimli 10
küçük birimden oluşan bir drone armadasında ülkenin ilk lider makinesi olacak.
Drone’ların yapay zekâları bir görev sırasında birbirleriyle iletişim halindeyken,
‘Thunder’ operasyonun ‘düşünme merkezi’ olarak çalışacak. Resmi verilere göre,
7 ton kalkış ağırlığı ile 800 km’ye kadar menzillerde 1,3 tona kadar yük taşıma
kapasitesine sahip olacak. ‘Thunder’, özellikle ‘Ürün 85’ olarak adlandırılan yeni
uçak güdümlü füze ve KAB-250, KAB-500 güdümlü bombalar olmak üzere çok
çeşitli silahları kullanabilecek. Daha küçük boyutlu ‘Yıldırım’ İHA’lar, sabit ve
hareketli yer nesnelerinin yüksek hassasiyetle imha edilmesi için tasarlandı.
Ayrıca hava durumunu karmaşıklaştırmak, düşman hava savunmasını bastırmak,
vurucu grubun kısıtlamalara karşı istisna bandını oluşturmak ve kontrol etmek
için sahte hedefler olarak da kullanılıyorlar.41

41 https://www.rbth.com/science-and-tech/333633-russia-creates-its-first-ever-drone-armada

İngiltere’den İlk Otonom Servis Denemesi

Auto-Shuttles olarak bilinen ve 10 kişiye kadar taşıyabilen ilk otonom
servislerden üçünün deneme sürüşleri Cambridge’de başladı. 32 km/s hızla
hareket edebilen ve tek seferde 161 km’lik bir menzile sahip olan bu araçlar,
çevrenin haritasını oluşturan sensörler, lazer tarayıcılar ve kameralarla
donatılmıştır. Yapılacak olan denemelerde, kullanım sırasında araçta güvenlik
operatörü bulunacak ve bir sorun çıkması halinde aracı kontrol edebilecektir.
Esnek ve çok fazla altyapıya ihtiyaç duymayan bu servislerle, mevcut toplu
taşıma ile karşılanamayan taleplere 7/24 cevap verilebilmesi hedeflenmektedir.
Ayrıca yapılan deneme sürüşleriyle, potansiyel sürücüsüz servis hizmetlerine
yönelik araştırmaların desteklenmesi, trafik sıkışıklığının azaltılması ve toplu
taşımanın iyileştirilmesi için akıllı teknolojinin nasıl kullanılabileceği konusunda
da daha fazla bilgi edinileceği düşünülmektedir.42

Drone Taksi İle Yolculu Uçuş
Çin merkezli EHang isimli şirket tarafından üretilen drone taksinin iki yolcu ile
birlikte uçuşunu gerçekleştirdiği duyuruldu. Dördüncüsü gerçekleştirilen Dijital
Çin Zirvesinde tanıtılan EHang 216 isimli drone taksinin, 4G ve 5G bağlantılarının
yanı sıra saatte 130 kilometre hıza
ulaşabildiği belirtildi. Bunun yanı sıra
220 kilo taşıma kapasitesine sahip olan
drone’un, tamamen elektrikle çalıştığı
ve otonom özellikli olduğu için herhangi
bir pilota ihtiyaç duymadığı açıklandı.43
42 https://www.cambridge-news.co.uk/news/cambridge-news/driverless-shuttle-buses-take-cambridges-20685047 #comments-section
43 https://www.raillynews.com/2021/04/driverless-drone-taxi-hang-216-flew-with-2-passengers-for-the-firsttime/
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Çin’de Sürücüsüz Taksi Hizmeti
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Çin’de teknoloji alanında faaliyet gösteren Baidu firması, sürücüsüz taksi
hizmetini başlatarak Çin’deki otonom sürüş operasyonlarını ticarileştiren
ilk şirket oldu. Pekin’in Şougang Sanayi Parkında göreve başladığı söylenen
bu taksilerin 10 adet olduğu, 3 kilometrelik bir alanda toplamda 8 durak için
yolculara hizmet verdiği açıklandı. Bahsi geçen firmanın Pekin’den önce hizmet
verdiği alanlarda direksiyonda güvenlik amaçlı bir sürücü bulunduğu fakat
bu defa onlardan farklı olarak uygulamada hiç sürücü bulunmadığı açıklandı.
Apollo Go isimli uygulama aracılığı ile erişilebilen taksilerin 18’den 60 yaşa
kadar yolcularını kabul ettiği belirtildi. Ayrıca Apollo Go robotaxi hizmetinin
Çin genelinde üç şehirde 210.000’den fazla yolcu taşıdığı ve önümüzdeki üç yıl
içinde 30 şehre yayılmayı hedeflediği de yapılan açıklamalar arasındadır.44

44 https://abcnews.go.com/Technology/wireStory/baidu-rolls-paid-driverless-taxi-service-beijing-77449117

Güney Kore’den Yerli Sürücüsüz Araç Testi

Güney Kore Elektronik ve Telekomünikasyon Araştırma Enstitüsü tarafından
yapılan açıklama ile tanıtılan sürücüsüz araç AutoVe’nin deneme sürüşleri
başlatıldı. Yapılan açıklamada araçta bulunan sistem sayesinde yolcuların
gideceği yeri araca sesli olarak söylemelerinin yeterli olduğu belirtildi. Bu
otonom araç projesi devlet tarafından da desteklenmektedir. Aracın deneme
sürüşlerinde hızı 25 km’yi aşmayacak ve günde 10 kez bir park alanında
sürüşünü gerçekleştirirken test edilecektir. 2027 yılına kadar ticarileşmesi
beklenen araçların test ortamları ilerleyen günlerde artırılacaktır.45

Pandemi İle İlgili Zorluklara Drone Çözümü

Üç Norveçli yüksek lisans öğrencisi, MIT Profesyonel İleri Çalışma Programında
biyolojik örnekleri taşımak için otonom araçlar üzerine çalışmaya başladı.
45 http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210609000880&np=3&mp=1
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Öğrencilerden Fagernæs, “Bazı yerel yönetimler, ulaşımla ilgili sorunları olduğu
için hafta sonları Covid testi bile yapamıyor. Kuzeydeki bazı bölgelerde, testleri
analiz için 10 veya 15 saat araba kullanarak hastaneye ulaştırabilirsiniz.”
diyor. Öğrenciler hâlihazırda drone ile ilgili bir proje üzerinde çalışıyorlardı.
Çalışmalarını biyolojik örnekleri taşımak için bir drone yapma fikrine çevirdiler.
Dikey kalkış ve inişi verimli uzun mesafeli yolculukla birleştiren sabit kanatlı
66

bir quadcopter tasarımını seçtiler. Prototip dronları MIT’de yapıldı ve Johnson
Athletic Center’da koşu parkuru çevresinde test edildi. Fagernæs, Græsdal ve
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Kolden, insansız hava araçlarını inşa ederken buzlanma, titreşimler ve değişken
sıcaklıklar dâhil olmak üzere bir dizi teknik sorunun üstesinden gelmek zorunda
kaldılar. Gelişen AB drone düzenlemeleri, yedek sistemler ve arıza durumunda
paraşüt yapılmasını gerektirdi. Ancak en büyük zorluk, uçmaları gereken
mesafeydi, baştan sona 120 kilometre. Bu uzunlukta otonom bir uçuş daha
önce İskandinavya’da hiç tamamlanmamıştı. Bu uçuşun İskandinavya’daki en
uzun otonom drone uçuşu olduğuna ve Covid döneminin çok ötesine geçecek
çok ihtiyaç duyulan bir hizmetin uygulanabilirliğini destekleyen güçlü bir kanıt
olduğuna inanıyorlar.46

Uçan Araba 35 Dakikalık Testi Başarıyla Tamamladı

Slovakya’da gerçekleştirilen testlerde bir uçan araba prototipi iki şehir
arasında seyahat etti. Slovakya’nın Nitra kentindeki havalimanından kalkan
uçan araba başkent Bratislava’daki uluslararası havalimanına iniş yaptı.
Klein Vision adındaki şirketin geliştirdiği AirCar adındaki uçan arabanın,
46 https://news.mit.edu/2021/developing-drones-address-pandemic-related-challenges-scandinavia-0623

otomobilden uçağa dönüşmesi sadece 2 dakika 15 saniye sürüyor. 200
kilogram taşıma kapasitesine sahip olan uçan araba aynı anda 2 kişiyi
taşıyabiliyor. AirCar dikey iniş ve kalkış gerçekleştiremiyor. Uçan otomobilin
havalanması için piste ihtiyaç duyuluyor. Yaklaşık 2500 metre yüksekliğe
ulaşan uçan arabanın havadayken hızı saatte 170 kilometreyi aştı. Aracın
geliştiricisi Prof. Stefan Klein, AirCar’ın tamamlandığında 1000 kilometre
göre uçan araba sektörü 2040’ta 1.5 trilyon dolar büyüklüğe erişebilir.47

Vertical Aerospace, Geliştirdiği Uçan Araba İçin Ön Sipariş Aldı

American Airlines şirketi, İngiltere merkezli Vertical Aerospace şirketine
şehirlerin üzerinde uçması için tasarlanmış dikey kalkış yapabilen uçaklardan
250 adet ön sipariş verdiğini açıkladı. Vertical Aerospace ise sıfır emisyonlu VAX4 dikey kalkış uçağı için American Airlines, Virgin Atlantic, Microsoft ve Avalon
gibi şirketlerden 4 milyar ABD doları değerinde 1000 adet ön sipariş aldığını
duyurdu. Vertical Aerospace’nin geliştirdiği, VA-X4 isimli uçan araba saatte 320
kilometrenin üzerinde hızla uçmakta ve uçuş esnasında maksimum konfor ve
sessizlik sağlamaktadır. 160 kilometreden fazla menzile sahip olması beklenen
hava aracının bir prototipi şu anda üretilmekte ve ilk test uçuşunun bu yıl içinde
yapılması planlanıyor.48

47 https://www.ntv.com.tr/galeri/teknoloji/ucan-araba-35-dakikalik-testi-basariyla-tamamladi,L22JRc-rwkeoCg-NgalTnA
48 https://abc7chicago.com/flying-taxis-vertical-aerospace-american-airlines-virgin-atlantic/10781089/
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Türkiye İHA’larla Kargo Taşımacılığına Hazırlanıyor
Drone’lar dünya genelinde sadece bir eğlence veya savunma aracı olmaktan
çıkarak farklı alanlarda da kullanılmaya başlandı. Günümüz teknolojisinde dünya
genelinde drone’lar ile birlikte kargo taşımacılığı yapılmaya başlandı. Türkiye’de
dünyanın diğer ülkelerinden geri kalmayarak İHA’lar ile kargo taşımacılığına
hazırlanıyor.
Drone’lar şuan için tıp alanında, özellikle ulaşılması zor alanlarda kan ve
aşı taşımak için kullanılmakta. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin
gündeminde (özellikle e-ticaret siteleri ve gıda firmalarını) drone’ların kargolarda
kullanım alanlarını çoğaltarak hem kargolarda yaşanan sıkıntılara drone
teslimatı ile çözüm bulmak, hem de kullanıcıları daha çok memnun edebilmek
var. Drone isminin daha çok savunma sanayisinde, tarımda, arama kurtarmada
ve orman yangınlarıyla mücadele gibi birçok farklı alanda farklı amaçlarla
kullanıldığını görüyoruz. Uygulanacak yeni model ile birlikte hem firmaların hem
de müşterilerin istediği “sorunsuz, güvenli ve hızlı” havadan taşımacılık hayali
gerçek olacak.
Model, İstanbul Valiliği ve Ulusal Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
tarafından incelendi ve yürürlüğe girmeye uygun görüldü. Bu durumda yapılacak
operasyon için hava sahası bildirimi yapıldı ve gerekli tüm tedbirler alındı. İlk
testler kapsamında kargo kutularında ağır olmayan ilaçlar taşınacak.49

49 https://www.teknolojioku.com/guncel/turkiye-ihalarla-kargo-tasimaciligina-hazirlaniyor-60b22c5e9cf75f6e6909c144

Nesnelerin İnterneti (IoT)
İskandinavya’nın En Büyük Çamaşırhane Zinciri
Akın ve Ahmet Erdem Altunbaş kardeşler tarafından 2007 yılında kurulan
Borda, İstanbul ve İzmir’in yanı sıra ABD ve Rusya’da da ofislere sahip. 100’e
yakın çalışanı bulunan Borda, Türkiye’deki hastanelerde operasyonel süreçleri
yürütüyor. Geliştirdiği ürünlerle hastaların ameliyathanede bekleme süresini
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yüzde 32 oranında düşürerek ameliyathanenin verimliliğini artıran, demirbaşların
geçen şirket, 50’ye yakın hastanede aktif olarak çalışıyor. Sağlık teknolojisinin
önemli şirketlerinden Borda, 2018 yılında girdiği Romanya pazarında da 9 katlık
büyüme gösterdi. Şirketin hızlı büyümesi, yabancı firmaların da ilgisini çekince
Borda, ilk önemli ortaklığını İsveç ile yaptı. Borda Teknoloji, İsveç’te sağlık
sektörü üzerine tekstil çözümleri sunan Texi AB grubu ile ortaklık kararı aldı.
Yeni kurulan ortak girişimin adı ise BordaTex. Şirket, hastanedeki operasyonel
süreçlere ait verileri kullanarak operasyonel farkındalık ortaya koymayı
hedefleyecek. Yeni ortaklıkla hasta süreç yönetimi, bebek güvenliği, demirbaş
yönetimi, iş talep süreci gibi ürünleri sunacak.
Ortak girişim olarak kurulan BordaTex’in CEO’su Anders Bergfeldt, “Kendi
pazarlarında Nesnelerin İnterneti (IoT) alanındaki uzmanlıklarıyla bilinen Borda
Teknoloji ve Texi’nin kurduğu bu ortak girişim İskandinavya’da sağlıkta IoT
alanında lider olmak için olağanüstü bir fırsat sunuyor” dedi.50

50 https://www.isvecgundemi.com/teknoloji/turk-sirketi-borda-isvecli-texi-ile-ortak-sirket-kurdu-h22927.html
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İsveçite Çimento Tabanlı Bir Batarya Geliştirildi
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İsveç’ten bilim insanları, binaları inşa ederken kullanılabilecek çimento
tabanlı bir batarya geliştirdi. Çimentodan yapılan pil sayesinde binaların kendi
elektriğini üretebileceği öne sürüldü. Chalmers Teknoloji Üniversitesi’nden
yürütülen araştırmalarda sürdürülebilir inşa malzemeleri üzerinde çalışılıyor.
Dünyada en çok kullanılan ve üretiminde yüksek enerji girdileri olan malzeme
olarak çimento başta geliyor. Çimento üretiminden kaynaklı karbon ayak izi
sürekli yapılan çalışmalarla azaltılmaya çalışılıyor. Bu karışımda az miktarda
karbonfiber ilave edilerek, iletkenlik ve esneme dayanımı arttırıldı. Ayrıca bir
çift karbon fiber ağ ilave edilerek, anot ve katot görevi üstlenecek bir yapı
üretildi. Demirle kaplı ağ, anot görevi görürken, nikelle kaplı ağ katot görevi
yapıyor. Aynı bataryanın iki kutbu gibi bu cihazda elektronlar ileriye veya
geriye taşınarak şarj ve deşarj sağlanıyor. Araştırmacılar bu tasarıma ulaşmak
için birçok deney yaptılar. Araştırmacılar bu tasarımın önceki tasarımlara
oranla 10 kat daha güçlü kuvvetli olduğunu söylüyor. Bilim insanları binaların
inşasında kullanılacak bu yenilikçi batarya tasarımı sayesinde, uzak bölgelerde
LED lambalara güç verilebileceğini ya da 4G bağlantılarının kurulabileceğini
vurguluyor. Ayrıca bu beton yapılar, güneş pillerinden sensörlere kadar birçok
teknolojiyle birleştirilebilir, otoban ve köprüler gibi yapılarda kullanılabilir.
Araştırmacılar halen işin çok başında olduklarını ve bazı teknik problemlerin
aşılması gerektiğini belirtiyor. Pillerin ömrünü arttıracak ve eskidiklerinde
değiştirebilecek teknolojiler geliştirmek gerekiyor. Buna rağmen araştırmacılar,
gelecekte bu teknolojinin kullanılabileceğini düşünüyor.51
51 https://www.gercekbilim.com/cimentodan-yapilan-pil-sayesinde-binalar-kendi-elektrigini-uretebilir/

Uydu Sistemleri

Türk Savunma Sanayisinden Sualtı Telefonu İhracatı
Türk savunma sanayisi şirketleri, geliştirdikleri özgün ürünlerle yeni ihracat
başarılarına imza atmaya devam ediyor. Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri (Koç
Savunma), 2020 yılında sualtı telefonunun yabancı bir deniz kuvveti gemisinde
kullanımına yönelik sözleşme imzaladı. Sualtı elektroniği ve akustiği konularında
çalışmalar yürüten Koç Savunma, geliştirdiği ürünlerle yurt dışı pazarına yönelik
adımlar atıyor. Koç Savunma; Echorium Dalgıç Tespit Sonarı Ailesi, Sualtı
Tespit ve Konumlandırma Sistemi, Mermi Tarassut Sistemi, Akustik İzleme ve
Yakalama Sistemi, Sualtı Ortam Modeli ve Sualtı Telefonu gibi bir dizi ürüne
sahip bulunuyor. Şirket, 2020’de sualtı telefonunun yabancı bir deniz kuvveti
gemisinde kullanımına yönelik sözleşmeye imza attı. Ayrıca diğer bir yabancı
ülke gemisine İngilizce menülü sualtı telefonu satışına yönelik sözleşme de
bu yılın başında yürürlüğe girdi. Sualtı telefonu; tümü mikro işlemci kontrollü,
su üstü/sualtı gemileri arasındaki iletişimi sualtı akustik dalgaları aracılığı ile
sağlayan haberleşme sistemi olarak görev yapıyor. Söz konusu ürünün MİLGEM
ve Yeni Tip Karakol botları için sabit, kurtarma gemileri için taşınabilir olmak
üzere değişik tipleri bulunuyor. Savunma dışındaki sektörlere de açılmayı
hedefleyen Koç Savunma, bu alanda da somut sonuçlar aldı. TURMEPA ile
Smartium Blue sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Koç Savunma akıllı
şamandıraları, Türkiye’nin önemli turistik bölgelerinden Fethiye Körfezi’ndeki
deniz suyu temizlik kalitesini düzenli olarak izlemeye başladı. Koç Savunma,
2020 yılı içinde akıllı şamandıra sistemleri geliştiren bir firma olarak Uluslararası
Seyir Yardımcıları ve Fenerler Otoriteleri Birliği (IALA) ve Savunma Havacılık ve
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Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) üyelik işlemlerini de tamamladı.
2020 yılı içinde öne çıkan Koç Savunma Sualtı Telefonu, Dalgıç Tespit Sonarı ve
Gemi Entegre Bilgi Sistemi gibi ürünlere yönelik potansiyel ihracat fırsatlarının
2021 yılı içinde hayata geçmesi bekleniyor.52
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ESAIL Mikro Uydu, Bir Günde Denizdeki 70.000 Gemiden 2.000.000
İletiyi Yakaladı

Güvenilir yüksek performanslı ESAIL uydusu, Avrupalı ve Kanadalı uzay
şirketlerinin rekabetçi küresel telekomünikasyon pazarında başarılı olmalarına
yardımcı olmak için bir ESA ortaklık projesi olarak geliştirilmiştir. ESAIL, otomatik
tanımlama sistemleriyle radyo yayını gönderen mesajları tespit ederek dünya
çapındaki gemileri izler ve bu mesajların, kıyı bazlı izleme istasyonlarından uzun
mesafelerde denizden uzaktayken bile tanımlanmalarını sağlar.
İlk adımda, platform, ESAIL’in operasyonel denizcilik hizmetleri için mükemmel
performansını doğrulayan Lüksemburglu üretici LuxSpace tarafından onaylandı.
Daha karmaşık olan ikinci adımda, gemilerin otomatik tanımlama sistemlerinin
veri alımı ve işlenmesi, ESAIL’in Kanadalı operatörü exactEarth tarafından
onaylandı. ESAIL bu süreçte tek bir günde 70.000 farklı gemiden iki milyondan
fazla mesaj yakaladı ve bu, önceki uydulara göre %15 ila %20 daha iyi algılama
oranını temsil ediyordu.
ESAIL, balıkçılık, gümrük, arama kurtarma ve çevre koruma ajanslarının yanı
sıra Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı da dahil olmak üzere müşterilere denizcilik
hizmetleri sağlayan uydu filosuna entegre ediliyor.53
52 https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turk-savunma-sanayisinden-sualti-telefonu-ihracati/2151984
53 https://scitechdaily.com/esail-microsatellite-captures-2000000-messages-from-70000-ships-at-sea-in-a-single-day/

Uçak WiFi Verileri İçin Kuantum Lazer Bağlantıları Kullanılacak

UltraAir projesi, genişbant WiFi verilerini bir uydu ağı aracılığıyla uçaktan yere
taşımak için lazer tabanlı bir kuantum iletişim sistemi geliştiriyor. Hollanda
Uygulamalı Bilimsel Araştırma Örgütü (TNO) ile birlikte çalışan Airbus, uçaktan
uzaya genişbant bağlantılarını göstermek için bir lazer iletişim terminali
prototipi geliştiriyor. Proje Airbus, TNO ve Hollanda Uzay Ofisi tarafından finanse
edilmektedir.
Çalışma, ESA’nın ScyLight adı verilen güvenli ve lazer iletişim teknolojileri
programının bir parçasını oluşturuyor ve kuantum iletişiminin yanı sıra
optik iletişimi de ele alıyor. Airbus ve ortakları tarafından geliştirilen lazer
iletişim terminali göstericisi, 2021’in sonuna kadar laboratuvar koşullarında
tasarlanacak, inşa edilecek ve test edilecek.
Ertesi yıl, UltraAir sistemi ESA’nın İspanya’nın Tenerife kentindeki optik yer
istasyonuna kurulacak ve Dünya’nın yaklaşık 36.000 kilometre yukarısındaki
jeostatik yörüngede bulunan Alphasat telekomünikasyon uydusundaki başka
bir lazer terminali ile bir iletişim bağlantısında test edilecek. Teknoloji göstericisi
gelecekte, anti-parazit teknolojisi ve düşük bir müdahale olasılığı sağlarken,
saniyede birkaç gigabit veri iletim hızlarına ulaşabilen UltraAir ürününün önünü
açacak.54

54 https://www.eenewseurope.com/news/quantum-laser-links-aircraft-wifi
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Şili Yörüngeye On Uydu Yerleştirmeyi Planlıyor
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Şilili yetkililer geçtiğimiz günlerde bilimsel ve savunma amaçlı bir ulusal uydu
sistemi oluşturma planını sundular ve Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX’in
yardımıyla ilk üç küçük cihazı 2024 yılına kadar yörüngeye oturtmayı ümit
ediyorlar. Sekiz uydunun Güney Amerika ülkesinde üretilmesini de içeren 120
milyon dolarlık proje, dört yıl önce kullanım ömrüne ulaşan eski “FASatCharlie”nin
yerini almayı hedefliyor. Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 2025 yılına
kadar, her biri 100 kilodan hafif üç mini uydunun ve yedi mikro uydunun
yörüngeye yerleştirilmesinin planlandığını ve SpaceX şirketinin bu on uyduyu
yörüngeye oturtmaktan sorumlu olacağını belirtti.55

Starlink’in Beta Süreci Yaz Aylarında Tamamlanmış Olacak
Elon Musk, son birkaç aydır beta
sürecinde olan uydu interneti projesi
Starlink’in 2021 yılının yaz aylarında
beta sürecinden çıkacağını açıkladı.
İnternet hizmetini şu an yalnızca
belirttiği konumdan, gelen uydu alıcısı ve
diğer donanımlar sabitken kullanabilen
Starlink müşterileri, diledikleri yerden
internet kullanabilecekler. Elon Musk’ın
uydu interneti projesi Starlink, artık
merakla beklenen sona yaklaşmış durumda. Yıllardır sürekli olarak yörüngeye
uydular taşınıyor ve bu uyduların sayısı her geçen gün artıyor. Şu an Dünya
55 https://www.larepublica.co/globoeconomia/chile-lanza-plan-para-poner-en-orbita-diez-satelites-con-ayudade-spacex-de-elon-musk-3176648

yörüngesinde binin üzerinde Starlink uydusu olduğu biliniyor. Elon Musk’ın
amacı yörüngemizde dolaşan bu uyduların sayısını artırarak Starlink internetini
dünyanın her yerinde ve mobil bir şekilde kullanılabilir hale getirmek.
Starlink son birkaç aydır beta sürecinde ve başvurusu uygun bulunan kişiler 500
dolar karşılığında uydu + modem alarak Starlink internetinden faydalanmaya
başladılar. Ayrıca her ay 99 dolarlık bir ödeme de yapmak zorundalar ve
kullandıkları internet şu an için taşınabilir değil. Çünkü Starlink’in beta
programına kullanıcılar, konumlarının uygun bulunması durumunda kabul
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yerden kesintisiz hizmet sunabilecek seviyede değil. Fakat Elon Musk bu
durumun 2021 yılı içerisinde tamamen değişeceğini söylüyor.56

BT ve OneWeb’in Genişbant Anlaşması

Merkezi Londra’da yer alan telekomünikasyon şirketi BT ve uydu operatörü
OneWeb, İngiltere’nin kırsal bölgelerine genişbant internet sağlamak için
anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, İngiltere hükümetinin kırsal bölgelerdeki
genişbant kapsamını iyileştirmeyi amaçlayan 5 milyar sterlinlik Gigabit Projesi’ni
yürütmesiyle ortaya çıktı.

Hâlihazırda 218 uydusu olan ve ağına ekleme yapmaya devam eden OneWeb,
BT ile kırsal bölgelerdeki internet erişim hızını artırmak ve sinyal kesintilerini
azaltmak için çeşitli çalışmalar yürütmeyi planlıyor. BT, aynı zamanda küresel
müşterileri için hizmetlerini geliştirmeyi de hedeflerken, genişbant internetin
ülkenin her köşesine ulaşmasını sağlamak amacıyla hem hükümetle hem de
endüstri içinde daha büyük ortaklıklara ihtiyaç duyulduğunu ifade etmiştir.57

56 https://www.theverge.com/2021/4/16/22388378/elon-musk-starlink-satellite-internet-service-moving-vehicles-trucks-2021
57 https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-27/bt-agrees-to-use-oneweb-satellites-for-u-k-rural-internet-push

SEKTÖREL ARAŞTIRMA VE STRATEJI GELIŞTIRME
DAIRESI BAŞKANLIĞI

edildiler, yani her ne kadar binden fazla uydu olsa da Starlink halen daha her

TUSAŞ Avrupa’nın İkinci Büyük Rüzgâr Tüneli Tesisinin Yapımına
Başladı
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) bünyesinde hava araçlarının rüzgâr
tüneli testlerinin yerli ve milli imkânlarla gerçekleştirilmesine yönelik olarak
Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın 2’inci büyük ses altı rüzgâr tüneli tesisinin
inşaatı devam ediyor. Rüzgâr tünelinin başta Milli Muharip Uçak olmak üzere
özgün, sabit kanat ve döner kanat hava araçlarının geliştirilmesinde kritik
sektörlerde kullanılması amaçlanıyor.
TUSAŞ tarafından işletilecek olan tesiste, TUSAŞ’ın geliştirdiği özgün hava
araçları başta olmak üzere savunma sanayii ve diğer sektörlerde geliştirilen
ürünlerin testleri gerçekleştirilecek, tasarım ve test verilerinin ülkemizde
kalması sağlanacak. Tünelde büyük, küçük ve açık olmak üzere üç farklı test
kesiti olacak ve tünel ölçme-değerlendirme için ileri teknoloji ekipmanlar
ile donatılacak. Entegre hareketli yer bant sistemi ile hava araçları için iniş
kalkış testleri Türkiye’de sadece bu tünelde yapılabilecek. Kazanılacak olan
bu test kabiliyetleri yanı sıra test edilecek modellerin üretimi, bütünlenmesi,
enstrümantasyonu da bu tesiste gerçekleştirilebilecek ve ürün geliştirme
sürecine önemli katkılar sağlanacak.58

58 https://www.tusas.com/medya-merkezi/haberler/tusas-avrupa-nin-2-nci-buyuk-tesisinin-yapimina-basladi

YAZILIM
Google Haritalar Artık Geri Dönüşüm İçin Atık Kabul Eden İşletmelerin
Yerini Gösterecek
Günümüzde büyük şirketlerin kendilerini konumlandırırken en çok göz önünde
bulundurdukları konuların başında gezegenin geleceğine duyarlı, çevreci
politikalara yer vermek bulunuyor. Oluşan bu bilinç, beraberinde pek çok önemli
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projenin ortaya çıkmasını sağlıyor. Google da bu konuda en hassas davranan
proje başlatmış durumda.
Google’ın yeni projesi, Google Haritalar’a eklenecek yeni bir özellik ile hayata
geçirilecek. Google Haritalar, kullanıcılarına sayısız kolaylık sağlayan, dünyanın
en çok tercih edilen harita uygulamalarından biri ve dünya genelinde milyarlarca
işletmenin bu uygulamada kaydı var. Google, bunu aynı zamanda geri dönüşüm
için bir avantaja çeviriyor. Geri dönüşüm merkezlerinin ve geri dönüşüm ürünleri
kabul eden işletmelerin Haritalar üzerinde hangi türden materyalleri kabul ettiği
gibi verileri de ekleyerek listelenmesini sağlıyor. Google’ın bu projesine dâhil
olmak isteyen işletmeler, Haritalar’a kayıtlı oldukları My Business hesapları
üzerinden projeye dâhil olarak hangi türden geri dönüşüm materyallerini
kabul ettikleri, bu işlemi hangi zaman dilimlerinde yaptıkları gibi bilgileri kendi
işletmelerine ekleyebilecekler. Bu özelliği kullanan kullanıcılar, daha kesin
bilgilere ulaşmak için bu konuda birbirleriyle bilgi paylaşımları yapabilecekler.
Aynı zamanda geri dönüşüm özelliğini kullanan kişiler, konumların bulunmasını
kolaylaştırmak için düzenlemeler de yapabilecekler.
Özellik ve proje şu an için başlangıç aşamasında olduğundan bazı eksiklikler
bulunuyor. Merkezler eklenmeye başlamış olsa da henüz hangi konumun hangi
türden geri dönüşüm materyallerini kabul ettiği gibi detaylar listelenmiyor.
Ancak önümüzdeki süreçte tüm özelliklerin aktif olması bekleniyor.59

59 https://www.androidcentral.com/google-maps-highlights-how-you-can-find-eco-friendly-businesses
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Çinli Bir Şirket, 10.000 MHz 							
DDR5 RAM’ler Üzerinde Çalışıyor
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Yeni nesil DDR5 belleklerin geçmiştekilere göre çok daha hızlı olacağı biliniyor.
Bu hızlar birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Hâlihazırda birçok şirket de bu
konu üzerinde çalışmalarını yürütüyor. Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili
yeni bir rapor yayınlandı. IT Home tarafından yayınlanan rapora göre, Netac
Technology adlı Çinli bir bellek firması 10.000 MHz ve üzerinde çalışabilen
DDR5 DRAM modülleri üretmeyi planlıyor. Yeni nesil DDR5’lerin 10.000 MT/s
bandına ulaşacak olmasının gerçekten büyük bir sıçrama olduğu kabul ediliyor.
Netac, üzerinde çalıştığı DDR5 bellekler konusunda son zamanlarda haberlerde
yer alan tek şirket değil. Geçtiğimiz günlerde Samsung da dünyanın ilk 512
GB DDR5 modülünü inşa ettiğini duyurmuştu. Samsung’un inşa ettiği DDR5
modülleri Netac’ın yeni nesil DDR5 modülleri kadar hızlı olmayacak. Çünkü
Samsung’un tasarladığı modüller 7.200 MT/s zirve hızına sahip. Bunun yanında
iki şirketin üreteceği modüller arasındaki temel farklardan biri de kullanım amacı
olacak. Samsung, 512 GB’lık modüllerini sunucu ve benzeri yüksek performanslı
kurumsal ortamlarda kullanılmak üzere tasarlıyor. Netac ise modüllerini daha
çok oyun pazarına uygun şekilde geliştiriyor.60

60 https://www.technopat.net/2021/04/18/cinli-bir-sirket-10-000-mhz-ddr5-ramler-uzerinde-calisiyor/

Yandex’ten e-Market Teslimatı

Rus internet devi Yandex, Rusya’da yaşanan güçlü talebin ardından şirketin bu
yılın ikinci çeyreğinde Paris’te de çevrimiçi market teslimatını başlatacağını
duyurdu. Geçtiğimiz yıl COVID-19 salgını sırasında Rusya’daki kısıtlamalar
müşterileri evde tutarken, 15 dakikalık bir market teslimat hizmeti olan Yandex
Lavka ile e-ticaret pazarı patlama yaşadı. Taksi ve gıda teknolojisi firması ve
Yandex Go’nun uluslararası kolu olan Yango, geçen yılın sonlarında Yango Deli
markası altında İsrail’de market hizmetini başlatmıştı.
Yandex, Yango Deli hizmetinin yakında Paris’in merkezinde de faaliyet
göstereceğini, hâlihazırda bir Fransız şirketi ile anlaştığını ve girişim için personel
alımına başladığını açıkladı. Şirket Fransa’da kendi tescilli teknolojileri ve bilgi
birikimi ile desteklenen gölge mağazalardan 10-15 dakika içinde ulaştırılması
test edilmiş yerel teslimat modelini kullanacak. Siparişleri kendi uygulaması
aracılığıyla alacak. Rusya’da 2019’da kullanıma sunulan ve her ay 2 milyona
yakın sipariş işleyen Yandex.Lavka 300’ün üzerinde gölge mağaza ile çalışıyor.
Şirket, hizmeti bu yılın üçüncü çeyreğinde Londra’da da başlatmayı planladığını
söyledi.61

61 https://www.reuters.com/technology/russias-yandex-launch-e-grocery-delivery-paris-then-london-2021-04-16/
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Yol Güvenliği İçin İzleme Sistemi
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Rusya’nın merkez bölgesi, yol güvenliğini artırmak ve çalıntı arabaları geri
almak için akıllı araç izleme sistemi kullanıyor. Rusya’da Merkezi Federal Bölge
(CFD, Central Federal District) olarak adlandırılan 650.200 kilometrekarelik
bir alanda yer alan yollara araçların durdurulması ve izlenmesi için bütünleşik
bir uçtan uca sistem konuşlandırılıyor. ‘Web’ (Паутина) olarak adlandırılan bu
yazılım platformu, karayolu trafiği operasyonel hizmetleriyle bağlantılı çalışarak
yetkililerin “araçların ve insanların hareketlerini” izlemesine ve analiz etmesine
olanak tanıyor. Platform her aracın tüm seyahatlerinin fotoğraflarını analiz
ederek özellikle sürekli trafik suçlularını tespit etmek ve çalıntı araçların tespiti
konusunda polisin “daha verimli çalışmasına” yardımcı oluyor.
Moskova Şehri yetkilileri, “Sistemin ana amacı, Merkez Federal Bölge içindeki
hareket güvenliğini artırmak” diyor. Ayrıca yetkililer sistemin kişisel verileri
toplamadığını veya saklamadığını belirtiyor. Kameralar yardımıyla gerçek
zamanlı olarak sadece araçla ilgili bilgiler toplanarak aranan araçların veri
tabanlarında kontrol ediliyor. Sistem, kameralardan alınan ve hareketin
zamanını, yerini ve yönünü gösteren tespitlerin fotoğraflarını saklar. Bütün
bunlar, araçların çalınması veya çalınmasıyla ilgili suçların çözülmesi ve ayrıca
bir kaza mahallinden kaçan sürücüleri aramak için kullanılır. Sadece kolluk
kuvvetleri sisteme erişebilir.62

62 https://www.ewdn.com/2021/05/18/russias-central-district-adopts-smart-vehicle-tracing-system-to-improveroad-safety-and-retrieve-stolen-cars/

Helsinki’deki Evler Telia’nın Veri Merkezi Tarafından Isıtılacak

Telia ve enerji şirketi Helen, bir veri merkezinde üretilen ısının kullanılması
konusunda anlaştılar. Planlara göre, Telia’nın Pitäjänmäki’deki modern veri
merkezinden toplanan atık ısı, Haziran 2022’den itibaren Helsinki’deki evlere
ve mülklere dağıtılmak üzere bölgesel ısıtma ağına iletilecek. Gelecekte, veri
merkezi ve daha fazlası 20.000’den fazla Helsinki sakini için ısı sağlayabilir.
Veri kullanımı arttıkça veri merkezlerinde elektrik tüketimi de artıyor. Veri
merkezi, bir ısı pompası kullanarak elektrik olarak tükettiği ısının en az 1,3
katını üretebiliyor. Veri merkezleri, yıl boyunca eşit olarak ısı ürettikleri için
mükemmel ısı kaynakları olarak görülüyor. Bölgesel ısıtma sistemi, merkezi
ısı üretiminden müşterilerin tüketici ve üretici olarak hareket edebilecekleri
dağıtılmış bir sisteme geçiş sürecinden geçiyor. Mevcut bölgesel ısıtma ağı, yeni
karbon nötr çözümler için mükemmel bir platform oluşturuyor. Telia Finlandiya
Sürdürülebilirlik Başkanı Eija Pitkänen, döngüsel ekonomiyle atıklarını sıfıra
indirmeyi hedeflediklerini açıkladı.63

63 https://www.teliacompany.com/en/news/news-articles/2021/carbon-neutral-district-heat-from-the-wasteheat-of-data–centres-homes-in-helsinki-to-be-heated-by-telias-data-centre/
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IBM Dünyanın İlk 2 Nanometrelik İşlemcisini Ürettiğini Açıkladı
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Dünyanın en büyük bilişim şirketlerinden IBM, 2 nanometrelik mimariye
sahip ilk çipi ürettiğini açıkladı. Üretilen çipte bulunan işlemcilerdeki
transistörlerin arasındaki mesafe, ilerleyen teknoloji sayesinde nanometrelere
(nm) kadar indirildi. Günümüzde elektronik ürünlerde kullanılan en yeni
işlemcilerde transistörler arasındaki boşluk ortalama 7 nm seviyesindedir,
nanometre bir metrenin milyarda birine denk gelmektedir. ABD merkezli IBM,
ortalama 7 nm olan işlemci büyüklüğünü 2 nm’ye indirmeyi başardı. IBM,
2 nm’lik işlemcilerin mevcut işlemcilerden yüzde 45 daha yüksek performansa
sahip olacağını ve onlara kıyasla yüzde 75 daha az enerji tüketeceğini açıkladı.
Şirket üretilen yeni işlemcilerle cep telefonlarının enerji tüketiminin dörtte birine
inebileceğini ve böylece günümüzde çoğu telefonda bir gün civarında olan pil
ömrünün dört güne çıkabileceğini belirtiyor64.

64 https://arstechnica.com/gadgets/2021/05/ibm-creates-the-worlds-first-2-nm-chip

Tamamen Kâğıtsız İhracat İşlemleri

Rusya liman işletmelerinden Petrolesport (PLP) ve Ust-Luga Konteyner
Terminali’nde (ULCT) kâğıtsız bir ihracat işleme sistemi tanıtıldı. Şirketin İlk
Konteyner Terminali (First Container Terminal-FCT), 2020’de konteynerler için
tamamen kâğıtsız bir ihracat yönetim sistemine geçiş yapan ilk Rus terminali
oldu. Artık, şirketin Rusya’nın Kuzey-Batı’sında bulunan deniz terminallerinin
müşterileri Global Limanlar Birleşik Müşteri Portalı aracılığıyla ihracat
gönderilerini yönetebilecek.
İhracat işleminin son “kâğıt” öğesi olan gönderi siparişinin sayısallaştırılması,
kargo gönderilerinin işlenmesini hızlandırıyor. Gümrük idaresi ile yasal olarak
bağlayıcı belgelerin dijital ortama aktarılması teknolojisi, Global Liman
Müşteri Portalı ve Deniz Limanı Portal yazılım işlevselliğine dayanıyor. Dijital
bir sipariş verildiğinde, terminal ek bir onay almadan hemen bir konteyneri bir
gemiye yüklemeye başlayabilir ve süreci daha da hızlandırabilir. Sürecin tüm
katılımcıları (nakliye şirketi, gümrük idaresi, terminal ve nakliye hattı) sürecin
tüm aşamalarında durumla ilgili bilgilere çevrimiçi erişime sahiptir. Global
Limanlar, Rusya Federasyonu limanları arasında dijitalleşmede lider konumda
bulunuyor. Bilişim hizmetlerinin geliştirilmesi sonucunda Grup terminallerindeki
toplam elektronik kargo evrak hacmi ise %80’e ulaşmıştır.65

65 https://www.freightweek.org/index.php/en/more-news-2/5950-apm-continues-digital-processing-in-russia

SEKTÖREL ARAŞTIRMA VE STRATEJI GELIŞTIRME
DAIRESI BAŞKANLIĞI

83

Google Chrome’a Uygulama İçi Ekran
Görüntüsü Alma Özelliği Geliyor
Bilgisayar üzerinde oluşturduğu büyük iş yükü
ve kendisine RAM bellek yetiştirilememesiyle ün
salmış olan Google Chrome, bütün yorumlara
rağmen geçtiğimiz yılı da açık ara farkla en çok
84

kullanılan tarayıcı olarak kapattı.
Geçtiğimiz günlerde Chrome’un en son sürümü
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olan Chrome 91 yayımlandı. Kullanıcıya pek
çok kolaylık sağlayan yeni sürüm, beraberinde
uygulama içi ekran görüntüsü alma aracını
da getirdi. İnternet tarayıcısının Chrome 91 versiyonuyla birlikte kullanıcılar
‘screenshot’ ibaresini uygulamada görmeye başladı. Özelliğin cihazlara gelme
süreci değişiklik gösterebilir fakat kısa bir süre içerisinde tüm cihazlarda
bulunacak gibi görünüyor. Ekran görüntüsü almanız halinde görüntüye
adres çubuğu da dâhil ediliyor ve sonrasında istediğiniz gibi kırpma işlemi
gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun yanında yazı yazmanıza imkân tanıyacak olan
bir yazı aracı ve 18 renk seçeneğinin yanında 6 kademe büyüklük seçeneği sunan
bir çizim aracı bulunuyor. Özellik, bir nevi birçok Android telefonda mevcut olan
ekran görüntüsü aracını Google Chrome özeline getiriyor.66

66 https://www.webtekno.com/google-chrome-uygulama-ici-ekran-goruntusu-alma-ozelligi-geliyor-h110511.
html

Sanal Bebek Akıllı Saat Olarak Geri Döndü

Çocukluklarını 90›lı yılların sonu ile 2000›li yılların başlarında geçirmiş olan
insanların en büyük eğlencelerinden bir tanesi, sanal bebeklerdi. Küçük birer
yumurta olarak karşımıza çıkan bu oyuncuklar, bebek sahibi olmuşçasına bir

85

gerekiyordu. Aksi takdirde oyuncak bozuluyor, kullanılamaz hale geliyordu.
Dünya genelinde tamagotchi olarak da bilinen bu oyuncaklar, yıllar sonra
yeniden aramıza katılmış durumdalar.

Bu akıllı saat, spor aktivite takibi yapamıyor. Ancak en azından adımsayar
bulunsun diyen mühendisler, bu özelliği akıllı saate eklemişler. Ayrıca sanal
bebeğinizi uyandırmak isterseniz, sesli komut vermeniz yeterli. Bu noktada,
bir açıklama yapan şirket, saatin sesi anlamaya odaklanmadığını, tanımlanan
sesi duyduğu anda çalışmaya başladığını ifade ediyor. Öte yandan, bu ekranın
dokunmatik yapıda olduğunu, bu sayede sanal bebeğinize masaj yapabileceği
belirtilmiş. Tamagotchi Smart’a haricen takılabilen “TamaSma Cards” isimli
içerik genişletme kartları eklenebiliyor. Bu kartların neler vadedebileceği
şimdilik tam olarak bilinmiyor ancak Bandai Namco’nun hazırladığı bir tanıtım
videosu, akıllı saatin eşli oyunlar ve müzik dinlemeye de imkân tanıdığını gözler
önüne seriyor. Bandai Namco, yeni nesil sanal bebeğinin kasım ayında piyasaya
sürüleceğini açıkladı. Tüketiciler, bu akıllı saate pembe ya da mavi olmak üzere
iki renk seçeneğiyle sahip olabilecekler.67

67 https://tekdeeps.com/virtual-babies-return-as-smartwatches-techread/

SEKTÖREL ARAŞTIRMA VE STRATEJI GELIŞTIRME
DAIRESI BAŞKANLIĞI

deneyim yaşatıyordu. Çünkü bu oyuncaklara bakılması, bakımlarının yapılması

AKILLI CIHAZLAR
Samsung’un Eski Telefonları Bebek Telsizi Gibi
Kullandıran Galaxy Upcycling Hizmeti Kullanıma
Açıldı
86

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ABD, Güney Kore ve
İngiltere’deki Samsung müşterilerinin, Galaxy Upcycling’in
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beta sürümünü kullanmaya başlayabileceklerini açıkladı.
Samsung Genel Müdür Yardımcısı Sung-Koo Kim tarafından
yapılan açıklamada, geri dönüşümü önemsedikleri ve bu
yüzden de eski teknolojileri kullanılabilir hale getirmek için
böyle bir şey yapıldığı ifade edildi. Samsung’a göre Galaxy
Upcycling, sürdürülebilirliğe büyük katkı sağlayacak. Galaxy
Upcycling, şu an için geniş kapsamlı bir kullanılabilirlik
imkânı sunmuyor. Ancak evinizde evcil hayvan besliyor ya da
bebeğiniz bulunuyorsa, eski Samsung Galaxy telefonunuzu
bu özellik için kullanabilirsiniz demektir. Bu bağlamda
eski cihazınızı bir sensör haline getiren Galaxy Upcycling, bebeğiniz ağladığı
zaman ya da evcil hayvanınız ses çıkardığında, kaydedilen sesleri esas Galaxy
telefonunuza bildirim olarak gönderiyor. Böylelikle eski telefonunuzu, bir bebek
telsizi gibi kullanabiliyorsunuz.
Samsung Galaxy Upcycling’in başka bir özelliği ise akıllı evlerde daha fazla
işlevsellik sunabiliyor oluşu. Örneğin akıllı sistemlerde donatılmış bir evde
yaşıyorsanız, Galaxy Upcycling’i kullanarak telefonunuzun bulunduğu odanın
ışıklarını otomatik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Öte yandan, Samsung, Galaxy
Upcycling hizmetinin kullanılacağı akıllı telefonlarda bugüne kadar görülmemiş
bir pil optimizasyon işlemi uyguluyor. Bu da kullanıcıların, eski telefonlarını
mümkün olan en uzun süre çalışır halde tutabiliyor. Özelliğin tam anlamıyla
neler sunacağı ve Türkiye’ye ne zaman geleceği gibi detaylar ise şimdilik
bilinmezliğini koruyor.68

68 https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-expands-its-galaxy-upcycling-program-to-enable-consumers-to-repurpose-galaxy-smartphones-into-smart-home-devices

Japon Şirketler Temassız Teknolojide İlerleme Kaydediyor

Japon şirketleri, pandemi ortaya çıkmadan bir yeniliğe imza atarak bir cihazın
kullanıcının talimatlarını takip etmesini sağlamak amacıyla bir ekrana fiziksel
olarak dokunma ihtiyacını ortadan kaldıran öncü teknolojik çalışmalarına
başlamışlardı.
1990’ların sonlarında dokunmatik panel üretmeye başlayan ve Tokyo merkezli
bir şirket olan Alps Alpine Co., 2018’de orijinal olarak otomobil endüstrisi için
geliştirilen yüksek hassasiyetli kapasitif sensörlerin alternatif kullanımları
olabileceğini fark etti. Şirket yöneticisi, insanların fiziksel olarak bir düğmeye
veya ekrana dokunmak istemediği birçok durum olduğunu fark etmeleri
sonucunda şirketin temassız teknolojiye olan ilgisini artırdığını ifade ederken,
koronavirüs ile birlikte de bu vizyonun görünür hale geldiğini vurguluyor. Şirketin
cihazı, bir kullanıcının parmağını 10 cm’ye kadar bir mesafeden algılayabiliyor ve
ardından herhangi bir fiziksel temas gerekmeksizin talimatlara uyabiliyor. Şirket
yöneticisi bu teknolojinin sunduğu avantajlarla ilgili olarak kişilerin bulaşıcı
hastalığa maruz kalma riskini ve hijyen korkusuna dayalı stresi azalttığını, bu
teknoloji ile aynı zamanda bir kişinin parmak izi verileriyle bağlantılı güvenlikle
ilgili suçlarla mücadele etmeyi de kolaylaştırdığını belirtti. İnsan-makine ara
yüzünde yaşanan bu gelişmelerin toplumun devam eden dijital dönüşümünde
önemli bir rol oynayacağı düşünülüyor.69

69 https://www.reuters.com/brandfeature/world-leading-japanese-non-touch-technology-helps-keep-us-safe
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Drone İle Teslimat
Almanya’da ünlü bir drone üreticisi olan Wingcopter, özellikle sağlık alanında
kullanılmak üzere drone araçları geliştiriyor. Japonya’da da drone teslimat ağı
inşa etmeyi amaçlıyor. Japonya’nın uzak ve kırsal bölgelerinde yetersiz altyapı
nedeniyle tıbbi malzemeleri hızlı bir şekilde taşımanın zor oluşu, drone ile
teslimat yapma fikrinin gelişmesinde ve ilerlemesinde önemli bir rol oynamıştır.
88

2022 yılına kadar ticari drone teslimatı hedefiyle 2016 yılından bu yana drone
ulaşım altyapısı üzerinde çalışılıyor. Drone teslimat testlerinin ilk aşaması ise 21
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ve 26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Drone sayısının artmasının ihtiyaç
sahiplerine ilaçlarının ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması açısından önemli
olduğu düşünülmektedir.70

70 https://www.milliyet.com.tr/teknoloji/japonya-2022-yili-icin-onemli-bir-hedef-koydu-6487458

Teknoloji Firmaları Akıllı Ev Sektörüne Açılıyor

Huawei ve Viomi firmalarının da dâhil olduğu birçok Çinli teknoloji firması, 5G
bağlantıları ve çipleri ile tam kapsamlı akıllı sistemleri ve donanımları geliştiriyor.
Tam kapsamlı akıllı ev sistemleri, kablosuz bağlantılar ve akıllı merkezler içeren
yapay zekâ özellikli ev aletlerini içermektedir. Viomi firması tarafından akıllı ev
sistemini iyileştirmek için yapay zekâ özellikli tuvalet, su arıtma cihazı, ısıtıcı
ve klima geliştirildiği duyurulmuştur. İlgili firmanın 60 kategoride yapay zekâ
özelliklerine sahip akıllı ev aleti bulunurken ülke çapında 2.000’den fazla
deneyim merkezi ve 28.000 satış noktasında hizmet vermektedir.71

Dekorasyon İçin Yeni Teknolojilerin Kullanımı
Çin›de ev dekorasyon pazarında
yapay zekâ, sanal gerçeklik ve 3D
modelleme gibi yeni teknolojiler
kullanıma başladı. İnsanların
evlerini

dekore

etmek

için

daha fazla harcama yapması,
teknolojinin bu alanda kullanıma
sunulmasında önemli bir etki
yarattı. Çevrimiçi dekorasyon platformu olarak faaliyet gösteren Dabanjia’ya
göre bu teknolojilerin müşteri gereksinimlerini karşılamada ev tasarımını ve
dekorasyonunu daha verimli hale getireceği düşünülüyor. Ayrıca pandemi süreci
ile birlikte çevrimiçi tasarım talebinin arttığı belirtilirken dijital araçlar sayesinde
tüketicilerin ihtiyaçlarını daha iyi belirleyebildikleri de belirtildi.72
71 https://www.shine.cn/biz/tech/2104217771/
72 http://www.shine.cn/biz/tech/2105118751/
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Dünyanın İlk Antiviral Bagaj Sistemi
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Güney Kore’de yer alan Incheon Uluslararası Havaalanı, otomatik olarak gelen
yolcuların bagajlarını dezenfekte eden bir akıllı sistem geliştirdiklerini duyurdu.
Yerli, küçük ve orta ölçekli işletmelerle işbirliği içinde geliştirdiği duyurulan
sistemin tünel şeklinde kurularak bagajların yolculara ulaşmadan önce
ultraviyole dezenfeksiyon yöntemi UV-C ile dezenfekte edileceği açıklandı. Bu
yöntemin insan vücuduna zararsız bir seviye olan 280 nanometrenin altında bir
dalga boyu kullandığı ve sterilizasyon etkisine sahip olduğu belirtildi. İlk sistemin
bu yılın ikinci yarısına kadar kurulacağı ve gelecek yıla kadar havalimanında
toplam 33 alanda olmasının planlandığı da yapılan açıklamalar arasındadır.73

Bağlantı Olmadan Kartlı Ödeme
Arjantin’de Inipop firmasının teknolojik desteğiyle
bir grup genç geliştirici tarafından tasarlanan
ve “inipay” adı verilen bir cihazla, işletmelerin
internet kapsama alanı olmasa bile ödemeleri
işleme koymaları için bir bağlantı sağlanıyor.
Teknoloji, Ulusal İletişim Ajansı (ENACOM)
müdürü Gonzalo Quilodrán’a sunuldu. Şirketin
geliştiricileriyle görüşmenin akabinde kuruluşun
yetkilisi, cihazın internet bağlantısı çok az olan veya hiç olmayan yerlerde
kullanmak için çok etkili ve mükemmel bir cihaz olduğunu söyledi. Bu yeni hizmet,
cep telefonunun veya ödeme aracının Bluetooth üzerinden inipay’e bağlanması
ve buradan radyo frekansı ile bağlantısı olan başka bir cihaza (16 kilometreye
73 https://www.korea.net/NewsFocus/Sci-Tech/view?articleId=197427&pageIndex=1

kadar uzakta olabilen) ulaşmasından ibarettir. Bu bağlantı ile ödeme alınır ve
işlemin sonucu yine radyo frekansı ile bildirilerek ürün veya hizmetin sunulması
sağlanır. Bu anlamda cihaz, bir yandan ülkenin herhangi bir yerinde bir kredi
veya banka kartından ticari faaliyetlerin gerçekleşmesine izin vermekte, nakit
kullanmadan sanal işlemlere izin vererek işlemleri kolaylaştırıyor. Şirket ayrıca
finansal verilerin bu paralel ve soyut altyapı aracılığıyla şifrelenmiş ve güvenli
bir şekilde iletildiğini açıkladı. “Bu genç geliştiricilerin sunduğu şey, kayıt dışı
ekonominin üstesinden gelmekle ilgilenen popüler sektörlerde ve daha az
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nüfus yoğunluğunun olduğu yerlerde ödemelerin işlenmesine imkân tanıyan
potansiyele sahip çok ilginç bir proje olduğunu ifade etti. Girişimcilerle yapılan
bu toplantılar sayesinde kuruluş, ülkenin bağlantı sorunları olan bölgeleri için
önemli olanaklar sunan projeleri bilme ve onlarla birlikte çalışma imkânına
sahip oluyor. Bu tür girişimler, günlük yaşam için gittikçe daha gerekli hale gelen
araçlara erişimi mümkün kılar ve ayrıca, ticari faaliyetlerin kolaylaştırılmasına
ve ülke genelinde kullanıcılara fayda sağlanmasına katkıda bulunur.74

Türkiye’nin İlk Yerli Yüksek Akış Oksijen Terapisi (HFO) Cihazı
“Bio2flow” Tanıtıldı
Covid-19 tedavisinde yeni bir nefes olacak
Türkiye’nin ilk yerli yüksek akış oksijen terapisi
(HFO) cihazı “biO2flow” Biosys, Arçelik ve
May Global iş birliği ile geliştirildi. Yenilikçi
özellikleriyle

HFO

terapisinde

çığır

açan

Bio2Flow, şık tasarımı ve kolay kullanımıyla
işlevselliği ön plana çıkaran yapısının yanı
sıra geleneksel HFO cihazlarına yeni bir soluk
getirmekte. Bio2Flow’un dâhili nebülizörü,
hastaya

yüksek

akışlı

oksijen

tedavisi

uygulanırken ilaç verilebilmesini de sağlıyor. Hastanın, sadece nefes alarak hem
oksijenizasyonu hem de ilaç tedavisi yerine getirilmiş oluyor. Bu sayede oksijen
tedavisinde kesinti veya etkisinde azalma yaşanmıyor.75
74 https://www.enacom.gob.ar/noticias/institucional/se-podra-pagar-con-tarjeta-en-lugares-sin-conectividad_
n3191
75 https://www.yuzde100yerli.com/turkiyenin-ilk-yerli-yuksek-akis-oksijen-terapisi-hfo-cihazi-bio2flow/
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bir Arjantin teknolojisidir. ENACOM’un yöneticisi Quilodrán sistemin, muazzam

İnfinityQube, İlk İşlemsel Kuantum Analog Bilgisayarı
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Teknoloji şirketi infinityQ, klasik bilgisayarların çözemediği karmaşık sorunların
üstesinden gelecek kuantum teknolojisinden yararlanan sezgisel, enerji verimli
ve hesaplama açısından güçlü olan yeni nesil makinesini bulut erişime açtığını
duyurdu. İnfinityQ, tarafından geliştirilen İnfinityQube olarak adlandırılan cihaz
kompakt bir tasarıma ve yüksek enerji verimliliğine sahip olup oda sıcaklığında
kullanılabilmektedir.
InfinityQ’nun CEO’su ve kurucu ortağı Aurélie Hélouis, “Kuantum hesaplamanın
vaat ettiği hesaplama gücünü bugün kullanımınıza sunmak istedik” dedi.
Kuantum teknolojisi bilgi işlemde devrim yaratacak olsa da, çoğu uzman
kuantum cihazlarının olgunlaşmasının bir on yıl veya daha uzun süreceği
konusunda hemfikirdir. İnfinityQ, geliştirdiği teknolojiyi “kuantum analog
bilgisayar” olarak adlandırmaktadır. InfinityQ yapay atomları kullanarak üst
üste binme etkisinden yararlanarak hesaplama yetenekleri geliştirmekte ve
hata düzeltme olmadan kuantum hesaplama yetenekleri elde etmektedir. Bu
durum cihazın normal bir işlemciden çok daha az enerji harcamasını ve enerji
tüketiminin sıradan bir ampulle aynı olmasını sağlıyor. İnfinityQ; finans, ilaç,
lojistik, mühendislik, petrol ve gaz ve diğer sektörlerin karşılaştığı en karmaşık
hesaplamaları ve optimizasyon problemlerini çözmeyi amaçlıyor. İnfinityQ’nun
geliştirmiş olduğu bu donanım teknolojisine şu an için yalnızca, şirketin izni ile
bulut teknolojisi üzerinden ulaşılabilmektedir.76

76 https://www.analyticsinsight.net/infinityqube-the-first-operational-quantum-analog-computer-is-bringing-quantum-speed-to-enterprise/

Aselsan Ani Kalp Durmalarında Hastanın Elektroşokla
Hayata Döndürülmesini Sağlayan OED (defibrilatör)
Cihazını Geliştirdi
Aselsan tarafından sosyal medya hesabından
duyurusu yapılan milli elektro şok cihazı
OED, ani kalp durmalarında hastanın
elektroşokla

hayata

döndürülmesini

sağlıyor. Milli OED, kalp masajı desteği veren ve
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uygulayan bir cihazdır.
Milli OED (defibrilatör) cihazının özellikleri şunlardır:
•

Şoklanması gereken kalp ritimlerini yüksek doğrulukla belirleyen EKG

analiz algoritması,
•

Tam otomatik/yarı otomatik çalışma modları ile şok uygulayabilme

(defibrilasyon),
•

Hareket algılama özelliğiyle güvenilir EKG ritim analizi,

•

Hızlı şarj özelliğiyle fark yaratan performans,

•

Görsel ve sesli yönlendirmeler ile kalp masajı ve suni solunum desteği ve

•

Kalp pili algılama özelliği.77

Yerli İmkânlarla Lityum İyon Batarya Simülatörü Geliştirildi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Serhan Özdemir, lityum iyon bataryaların şarj cihazlarını test
etmek için kullanılan ve bu pillerin şarj esnasında akım ile voltaj değerini gösteren
bir simülatör geliştirdi. Yerli imkânlarla geliştirilen ve prototipi tamamlanan şarj
77 https://www.aselsan.com.tr/tr/inovasyon/haber-detay/aselsan-heartline-oed-otomatik-eksternal-defibrilator-4186
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kalp ritmini EKG analiziyle ölçerek uygun hastaya şok

devrelerinin test edilmesi ve pillerin incelenmesinde kullanılan cihaz sayesinde,
pil üretiminde test süreleri kısa sürede tamamlanabiliyor. Prof. Dr. Özdemir,
AA muhabirine, lityum pillerle çalışan cihazların şarj ve deşarj döngüsünün
araştırmacılarca tespit edilmesi adına batarya simülatörlerinin büyük önem
taşıdığını söyledi.
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Cihazın pil gibi davranan kartlardan ve diğer bileşenlerden oluştuğunu
aktaran Prof. Dr. Özdemir şu açıklamaları da yaptı: “Cihazın temel amacı şarj
devrelerinin test edilmesi ve pil davranışının incelenmesi. Tüm bunları gerçek
şarj süreleri olan saatler yerine sadece 3-4 dakikada bitiriyor. Bu cihazla tüm
pil araştırmacıları, şarj devresi tasarımcıları veya kullanıcıları, elektrikli araç
üreticileri ilgilenecektir. Bu cihazların yabancı muadilleri 2 bin ila 4 bin dolar.
Cihazımız bir prototip olmasına rağmen tüm araştırma masrafları dahil sadece
3 bin dolara mal olmuştur. Seri üretime geçilirse, maliyetinin 1500 dolar veya
altında kalacağını tahmin ediyoruz.”.78

Fitbit’in Yeni ‘Horlama Takibi’ Özelliğinin Detayları Ortaya Çıktı

Ülkemizde pek popüler olmasa da dünya çapında oldukça sevilen bir marka
olan Fitbit, özellikle aktivite takibi konusunda oldukça başarılı giyilebilir
cihazlar üreten bir firma olarak tanınıyor. Ürettiği giyilebilir cihazlarının temel
amaçları ise sağlık ve egzersiz takibi yapılması olduğu için belirli bir kullanıcı
kitlesine hitap etmekte. Her bütçeye uygun ve farklı aktiviteleri tercih edenler
için özel bileklik ve saatler üreten Fitbit, yakın zamanda “Horlama ve ses takibi”
özelliğini getireceğini duyurdu.
78 https://www.milliyet.com.tr/teknoloji/yerli-imkanlarla-lityum-iyon-batarya-simulatoru-gelistirildi-6537704

Fitbit’in Android uygulamasına gelen son güncellemenin içinde henüz aktif
edilmemiş ancak tamamen kullanıma hazır bir “Horlama ve ses takibi” menüsü
ortaya çıktı. Bu menünün içindeyse horlama ve ses takibi özelliğini açıp kapatma,
uyurken etrafınızda oluşan gürültü kirliliğini ölçme, horlama kayıtlarınızı görme
ve uyku düzeninize göre size bir “Uyku Hayvanı” seçilmesi gibi seçenekler
mevcut. Eklenen bu özelliklerden gürültü kirliliği kısmında, hem uyumadan
önce hem de uyurken bulunduğunuz yerin uyumaya ne kadar uygun olduğunu
ve uykunuzu bölebilecek sesleri görebiliyorsunuz. Horlama takibinde ise Fitbit,
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sizin mi yoksa birlikte uyuduğunuz kişinin mi horladığını bilemeyeceği için o
telefonunuz üzerinden tekrar dinleyebiliyorsunuz. Bu özelliklerin düzgün
çalışabilmesi için istenilen koşullar ise “Fitbit bilekliğinizin en az %40 şarjının
olması ve uyurken müzik ya da ortam sesleri dinlememeniz” olarak belirtilmiş.79

79 https://www.engadget.com/fitbit-snore-and-noise-detect-feature-apk-180609545.html
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kişinin de horlamasını otomatik olarak kaydediyor. Bu kayıtları daha sonra akıllı

SOSYAL AĞLAR
Eşzamanlı Toplantılarda Yeni Boyut
Rusya merkezli bir internet şirketi olan Mail.ru Group’a ait sosyal medya ve
sosyal ağ hizmeti VK (Vkontakte) kullanıcılarına 2.000’den fazla eşzamanlı
96

katılımcı ile yayın yapılabileceğini duyurdu. Yeni özellik, 17 Mayıs’ta VK Teknik
Direktörü Alexander Tobol tarafından Highload++ konferansında duyuruldu.
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“Çoğu hizmet için, çağrıya katılanların sayısı, tarayıcıların ve akıllı telefonların
yetenekleri, internet erişilebilirliği ve mevcut teknik çözümlerle sınırlıdır” diyen
Tobol “Sınırı aşmak için hizmetimizi tamamen yeniden değerlendirdik; video ve
ses işleme ve iletimi için çok sayıda standart dışı çözüm uyguladık. Bu kadar
çok sayıda çağrı katılımcısı, eğlence ve eğitim etkinliklerinin organizatörlerine
yeni fırsatlar sunarak, insanları çevrimiçi konserler, eğitim forumları veya Bilgi
Teknolojileri konferansları için kolayca bir araya getirmelerine olanak tanıyor.
Mail.ru Group, VK Calls platformunda kitlesel çevrimiçi toplantılar düzenlemek,
yalnızca çok sayıda kaynağa sahip kuruluşlar için değil, aynı zamanda içeriği bir
izleyici kitlesiyle paylaşmak isteyen tüm kullanıcılar tarafından da kullanılabilir”
dedi.
VK grup çağrı servisi, şu anda 128 olan katılımcı sayısı sınırı 2.048’e çıkarıldıktan
sonra da zaman sınırlaması olmaksızın ücretsiz olarak kullanılmaya devam
edecek.80

80 https://www.ewdn.com/2021/05/18/vk-announces-group-calls-for-more-than-2000-simultaneous-participants/

Facebook, Platformundaki Gruplarda Kavgaya Dönen Tartışmaları
Kontrol Altına Almak İçin Yapay Zekâdan Yararlandığı Yeni Sistemini
Açıkladı
Facebook, 2020 yılı sonu itibariyle, Facebook’ta on milyonlarca aktif grubun
olduğunu ve her ay 1,8 milyardan fazla kullanıcının en az bir grubu kullandığını
açıkladı. Bu gruplarda kullanıcılar sık sık tartışma yaşamakta ve kavgalar
yaşanmaktadır. Bu olumsuz durumun önüne geçmek isteyen şirketin yapay
zekâya başvurduğu yeni sisteminde “tartışmalı konuşma” yaşandığında grup
yöneticilerine uyarı gidecek.
Yeni geliştirilen sistem hakkında açıklama yapan Facebook sözcüsü, makine
öğrenim algoritmasından yararlanarak kullanıcılar arasındaki iletişimin
olumsuz olup olmadığını belirlemek için cevap süresi ve yorum sayısı gibi
sinyallere bakılacağını belirtti. Sözcü, yöneticilerin tartışmalara yol açabilecek
anahtar kelimeleri hâlihazırda ayarlayabildiğini ifade etti. Grup yöneticilerinin,
konuşmaları yavaşlatmak için belirli grup üyelerinin yorum yapabilme sıklığını
ve kendi seçtikleri belirli gönderilerde ne sıklıkta yorum yapılabileceğini
belirleyebileceğini ve sınır koyabileceğini de sözlerine ekledi.81

81 https://edition.cnn.com/2021/06/16/tech/facebook-ai-conflict-moderation-groups/index.html
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Instagram, Filistin Konusunda Gelen Tepkiler Üzerine Algoritmasını
Değiştirdi
Gazze’de

yaşanan

çatışmalar

sırasında

Instagram,

Filistin

yanlısı

içerikleri engellemiş ve sansür uygulamıştı. Gelen tepkiler üzerine de bunun bir
yanlışlık olduğunu öne sürerek tepkilerden kurtulmaya çalışmış ancak başarısız
olmuştu. Gelen yoğun tepkilerin bir sonucu olarak sosyal medya platformu,
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algoritmasında değişiklikler yaptığını açıkladı. Yapılan açıklamada artık bütün
içeriklere eşit derecede önem verileceği vurgusu da öne çıktı.
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Mayıs ayı başlarında İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalarda, Gazze
Şeridi’nde yaşayan Filistinli siviller başta olmak üzere pek çok kişi seslerini
duyurmak için sosyal medyaya yönelmişti. Sosyal medya platformlarında
ise hem Filistinlilerin paylaşımları hem de savaşı kınayan gönderiler silinmiş,
engellenmiş ya da arka plana atılmıştı.
Facebook’un algoritmaları, Filistinli kullanıcıların sık kullandığı şehit ve direniş
gibi kelimeleri şiddete teşvik olarak algılarken, Mescid-i Aksa’yı da yanlışlıkla bir
terör örgütü ile ilişkilendirdi ve bu konudaki gönderileri kaldırdı.
Özür dileyen Facebook, “Uygulamamızda birkaç sorun olduğunu biliyoruz.
Önemli olaylara dikkat çekemeyeceklerini hisseden veya bunun kasıtlı olarak
seslerini bastırmak için yapıldığını düşünen herkesten özür dileriz. Niyetimiz asla
bu değildi. Belirli bir topluluğu veya bakış açısını asla susturmak istemiyoruz.”
yönünde açıklamalarda bulundu.82

82 https://www.webtekno.com/instagram-algoritma-degistirdi-filistin-tepki-h110585.html

BLOCKCHAIN
İsveç Merkez Bankası Dijital Para Çalışmasının İlk Sonuçlarını
Açıkladı

olmadığı ve paranın geleceği hakkındaki son kararı kanun yapıcılar verecek.83

83 https://www.bloomberght.com/isvec-merkez-bankasi-dijital-para-calismasinin-ilk-sonuclarini-acikladi-2278056
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İsveç Merkez Bankası, Riksbank, dijital para birimine yönelik pilot projesinin
ilk faz sonuçlarını yayımladı. Çalışmada, Merkez Bankası’nın kontrol ettiği
dijital para biriminin kullanılması ve nakit kullanımının hızla azalmasının
potansiyel problemler oluşturacağı belirtildi. Dünyanın en eski merkez bankası
olan ve 2018’de e-kron kullanımına hazır olduğunu belirten Riksbank pilot
projenin gelecek yıldan önce devreye girmeyeceğini açıkladı. Diğer büyük
Merkez bankaları dijital para konusunda harekete geçmekten kaçınıyor. FED
Başkanı Jerome Powell merkez bankasının dijital para birimi çıkarmasının
fayda ve maliyetlerini araştırdıklarını belirtmiş ve “bu projede acele etmemize
ve piyasada ilk olmamıza gerek yok” açıklamasını yapmıştı. İsveç’te projeyi
yöneten Mithra Sundberg dijital para biriminin ne yapması gerektiği tespit
edilmeden bu teknoloji üzerinde uzlaşmanın doğru olmayacağını belirtti.
Ülkede bu konuda atılacak adımın yasal bir çerçeveye oturtulacağı ifade
ediliyor. Sundberg bu dönüşümün para politikası sonuçlarının ise pilot projede
araştırılmadığını söyledi. McKinsey Global Payments Report’a göre ülkede kâğıt
para ve madeni para kullanımı yavaşça azalıyor. Geçen sene İsveçliler 7 benzer
ülkeye kıyasla daha az nakit kullandı. Ancak nakit kullanımının azalması her
ülkenin dijital paraya yönelmesine neden olmuyor. Benzer biçimde kâğıt para
kullanımının azaldığı Norveç’te merkez bankası dijital para oluşturmanın acil bir
ihtiyaç olmadığını savunuyor. Pilot proje sonrası İsveç’te e-kronun gerekli olup

Romanya’daki Üniversite, Öğrencilerin İlk Kez Kripto Para Biriminde
Öğrenim Ücretlerini Ödemelerine İzin Verecek
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Romanya’daki 11.000’den fazla öğrenci, Temmuz ayından itibaren ilk kez
üniversite öğrenim ücretlerini ödemek için kripto para birimini kullanabilecekler.
Sibiu Lucian Blaga Üniversitesi (ULBS), bir sonraki akademik yıl için kabuller
başladığında kripto para ile ödeme seçeneği sunan ülkedeki ilk yükseköğretim
kurumu olacak.
Üniversite ile Elrond adlı Sibiu merkezli bir girişim arasındaki ortaklık sonucunda
bu seçenek ortaya konuldu. Üniversiteye sanal para ödemeleri, geliştirilmiş
kripto para birimi olan Elrond veya EGLD ile yapılacak. ULBS, öğrenciler için
ek bir ücret ödemeden ve geleneksel banka ücretlerinden kaçınarak bir ödeme
işlemcisi aracılığıyla EGLD kripto paralarını Romen Lei’sine dönüştürecek.84

84 https://www.euronews.com/2021/04/12/university-in-romania-to-allow-students-to-pay-tuition-fees-in-cryptocurrency-for-first-ti

İngiltere’nin Yeni Dijital Para Birimi Britcoin

İngiltere Merkez Bankası ve Hazine Bakanlığı tarafından yapılan ortak
açıklamada, “Britcoin” olarak lanse edilen yeni dijital para birimini yaratmak
ve faydalarını değerlendirmek için birlikte çalışacakları açıklandı. Merkez
Bankası yeni para biriminin, onay alır ve hayata geçirilirse, halk ve işletmeler
tarafından kullanılmak üzere yeni bir dijital para biçimi olacağını, nakit ve banka
mevduatları ile birlikte var olacağını ifade etti.
İngiltere’de hayata geçirilmesi düşünülen bu dijital para birimi, devlet tarafından
oluşturulduğu için, temel anlamda yalnızca dijital veya elektronik biçimde mevcut
olan Bitcoin gibi diğer dijital para birimlerinden farklı olacaktır. Çünkü kripto
paraların temel amaçlarından biri devlet veya banka denetimi altında olmaması
ve nihai arz miktarının herhangi bir kurum tarafından değiştirilmemesidir.
Bu şekilde birçok ülke benzer adımı atmaya hazırlanırken; Çin, İsveç ve
Japonya kendi kripto para birimlerini oluşturmak için bölgesel denemeler
yapmaya başladı. Ayrıca Avrupa Yatırım Bankası da 4 yıl içerisinde elektronik
Euro’yu piyasaya çıkarmaya hazırlandığını belirtti. Uzmanlara göre, 2030 yılına
gelindiğinde, İngiltere’de her 10 ödemeden yalnızca birinin geleneksel kâğıt
para ile gerçekleşeceği düşünülüyor.85
85 https://www.gadgetsnow.com/tech-news/britcoin-uk-considering-new-digital-currency/articleshow/ 82146094.
cms
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Norveç Merkez Bankası’ndan Dijital Para Adımı
Norveç Merkez Bankası, gelecek iki yıllık süreçte dijital para birimi için teknik
çözümleri test edeceğini duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada, 4 yıllık bir
araştırmanın ardından Norveç Merkez Bankası’nın gelecek 2 yılda CBDC için
çeşitli teknik çözümleri test edeceği belirtildi.
102

Norveç Merkez Bankası Başkanı Oeystein Olsen, konuya ilişkin
değerlendirmesinde, dijital paranın ödemelerde bir dizi özellik sağlayabileceğini
belirterek, “Dijital para birimi oluşturmanın uygun olup olmadığına karar
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verebilmemiz için ek bilgi gerekiyor” ifadesini kullandı.86

Renault, Tedarik Zincirini Güvence Altına Almak İçin Blockchain
Kullanıyor
Fransız otomobil üreticisi Renault,
tedarik

zinciri

süresince

araç

parçalarının izlenebilirliğini sağlamak
için XCEED adlı bir blockchain
teknolojisi kullanıyor. XCEED geliştirme
ortaklığı, Faurecia, Knauf Industries ve
Simoldes tedarikçilerinin yanı sıra Türk
firma Coşkunöz’ü de kapsıyor. Bilgi
teknolojisi tarafında IBM gruba liderlik
ediyor.
XCEED, “Genişletilmiş Uyumluluk Uçtan Uca Dağıtılmış” anlamına gelir. Sistem,
Avrupa otomotiv endüstrisinin tüm ekosistemi için bileşenlerin ve tasarım
süreçlerinin yasal uyumluluğunun izlenebilirliği için bir platform sağlar. Eylül
2020’de yürürlüğe giren piyasa gözetimi düzenlemeleri, hâlihazırda piyasada
bulunan araçlar için artan düzenleyici kontroller getirdi. Bu nedenle tüm üretim
zinciri, düzenleyici makamlara daha kısa zaman dilimlerinde yanıt verecek
şekilde yapısını uyarlamalıdır.
Buna ek olarak, üretici ekosistemleri, müşteri taleplerini karşılamayı ve Avrupa
endüstrisinin rekabet gücünü ve teknolojik egemenliğini güçlendirmeyi
amaçlıyor. XCEED, çok uluslu şirketlerden KOBİ’lere kadar dünya çapındaki tüm
otomotiv endüstrisi oyuncularına güçlü, ortak bir dijital araca erişim sağlamak
için tasarlanmıştır.
86 https://www.ntv.com.tr/ekonomi/norvec-merkez-bankasindan-dijital-para-adimi,EKrAMrxC-kuD3-ZAXqQaNA

XCEED, son araç üreticilerine tedarik zinciri boyunca parça/sistem üreticileri
arasında uyumluluk bilgilerini paylaşmak, güvenilir bir ağ oluşturmak için
blokzinciri kullanıyor. Platform, her şirketin gizliliğine, fikri mülkiyetine ve veri
sahipliğine saygı gösterirken daha iyi ve daha verimli uyum yönetimi sağlamaya
yardımcı olacaktır. Böylece Avrupa otomotiv endüstrisinin bir bütün olarak
bilgi alışverişini geliştirerek ve ekosistem içinde ve dışında güveni artırarak,
otomatik paylaşım, veri kontrolleri ile neredeyse gerçek zamanlı uyarılar yoluyla
yararlanabileceği önemli bir potansiyel bulunmaktadır. Çözüm, kurucu ortakları
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tarafından yürütülen ilk eylemin sonucudur ve yeni katılımcıları kabul etmek için
XCEED çözümünün Renault’nun Douai fabrikasında başarılı bir şekilde test
edilmesinin ardından, Türkiye’deki Bursa, Fransa’daki Douai ve İspanya’daki
Palencia çevresindeki ortakların tesislerine dağıtılacak.87

Dünyanın Blockchain Tabanlı İlk COVID Pasaportu

Pek çok ülke, salgın sonrası dünyaya geçişi kolaylaştırmak ve iyileştirmek
için dijital bir pasaport oluşturma ihtiyacını belirledi. Dünyanın ilk blockchain
destekli COVID pasaportu, Algorand (ALGO) ve Koibanx arasındaki ortak bir
projenin parçası olarak Kolombiya’da faaliyete girdi. Program, hastalar için
kullanıcı dostu, güvenilir ve basit deneyimler oluşturma yeteneğine sahiptir ve
kullanıcıların kâğıt sertifikadan dijital sertifikaya geçmesine imkân sağlar.
87 https://www.eenewseurope.com/news/renault-uses-blockchain-secure-its-supply-chain
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açık bir yönetişim yaklaşımına dayanmaktadır.

VitalPass adı verilen dijital pasaport, Latin Amerika’daki aşılama sürecinde
güvenlik, izlenebilirlik ve şeffaflığı garanti etmek amacıyla Covid-19 aşılamasını
Algorand’ın gelişmiş blok zinciri teknolojisi aracılığıyla izlemek için oluşturuldu.
Algorand CEO’su W. Sean Ford, “Latin Amerika’dan çıkan yenilikten heyecan
duyuyoruz, özellikle de yenilikçi çözümleri hayata hızlı bir şekilde getirmek için
verimli ve gelişmiş blok zincirinin gücünden yararlanma yeteneği söz konusu
104

olduğunda. Algorand’ın ekosisteminin Güney Amerika’da genişlediğini ve birkaç
önde gelen kuruluşun görev açısından kritik bir çözüm sunmak için açık ve
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erişilebilir bir altyapı etrafında birleşebildiğini görmek heyecan verici.” dedi.
Ürün, La Casita Roja ve Auna Ideas tarafından Kardioinfantil Kliniği gibi ortakların
işbirliğiyle, aşılanmış vatandaşları ve hastaları en üst düzeyde güvenlikle takip
etme ve onaylama acil ihtiyacına dayanan, hızlı bir şekilde yürütülen çabaların
sonucudur. Bunun için blockchain endüstrisinde önde gelen iki kuruluşla ortaklık
kurdular: Algorand ve Koibanx. Mayıs ayından itibaren, sistem Kolombiya’nın üç
ana kentindeki hastanelerde kullanıma sunulacak. Bu hastanelerde aşılananlar,
internete bağlı herhangi bir cihazdan kolayca erişilebilen aşı kartlarının dijital bir
kopyasını alacaklar. Ayrıca, gerçek zamanlı olarak onaylanabilen IPS (akredite
bir sağlık hizmeti sağlayıcısı olan “Instituto Prestador de Salud”) onayına da
sahip olacaklar.
Bir kişi aşı için katılımcı bir yeri ziyaret ettiğinde, kullanıcı adı atamak amacıyla
bir e-posta adresi kullanılacak. Aşıyı yapan sağlık personeli daha sonra kişi
hakkında bilgiler içeren bir form dolduracak. Sertifikalar, sağlık merkezinde
verilecek ve Koibanx tarafından tasarlanan bir kullanıcı ara yüzü aracılığıyla
Algorand blok zincirine kaydedilecek. Bu sistem, kişiye blok zincirindeki bir aşı
doğrulamasına bağlı pasaport benzeri bir belge sağlar. Ayrıntılara basit bir QR
koduyla erişilir. İlk dozun doğrulanması sertifika üzerinde sarı renkte ve ikinci
doz yeşil renkte gösterilecektir.88

88 https://cryptoslate.com/algorand-algo-is-powering-the-first-blockchain-based-covid-passport-in-latin-america/

Avrupa Birliği, Kripto Paraya Karşı Dijital Euro Çıkarıyor

Adını ilk kez Kasım 2020’de duyduğumuz Dijital Euro para birimi, önümüzdeki
5 yıl içerisinde AB ülkelerinin kabul ettiği ilk resmi dijital para birimi
olabilir. Kullanıcıların gelir elde etmelerine imkan tanıyan kripto paralar giderek
popülerleşirken Avrupa Birliği, bu ekosisteme karşı ciddi bir adım atmaya
hazırlanıyor. Birliğin resmi para birimi olan Euro dijitalleşiyor.
Kullanıcılarına gelir elde etme imkanı sunması, aslında kripto paraların
popüler hale gelmesindeki tek etmen değil. Alt yapılarında bulunan blokzincir
teknolojisi sayesinde kripto paralar, aslında bir siber güvenlik devrimi olarak
da adlandırılıyor. AB ise en az kripto paralar kadar güvenli ve gizlilik imkanı
sunan, daha kolay kullanılabilir, ancak merkezi ve gelir imkanı sunmayan Dijital
Euro üzerinde çalışıyor.
Nisan 2021’de konu hakkında açıklamalarda bulunan AB Merkez Bankası
Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta; çalışmaları tamamlamanın 5 yıl
sürebileceğini ve bu süreçte AB’nin projeyi iptal edebileceğini dile getirmişti.
Ancak Dijital Euro için yapılan araştırmalarda vatandaşların bu yeniliğe açık
olduğu rahatlıkla anlaşılıyor. Avrupalıların %43’ü gizliliği, %18’i güvenliği ve %11’i
ise kullanım kolaylığını talep ediyor. Günlük hayattaki deneyimleri test etmek
için çalıştıklarını belirten Fabio Panetta, ödeme işlemlerinin Bluetooth bağlantılı
cihazlar arasında gerçekleştirildiğini açıkladı. Ayrıca ödeyen ve alıcı cihazlar
arasında da sadece ödeme bilgisi paylaşılıyor, kullanıcı bilgileri kullanıcıların
kendi cihazlarında kalıyor. Projenin neden önemli olduğunu açıklayan Fabio
Panetta, “Biz özel şirketler gibi değiliz. Kullanıcıların verilerini depolamak,
yönetmek veya bunlardan para kazanmak konusunda ticari bir çıkarımız yok.
Elbette, dijital bir ödeme aracı yayınlayan başkalarından gelebilecek potansiyel
bir tehdit var. İnsanlar dijital olarak ödeme yapmak isterlerse ve biz onlara dijital
bir ödeme aracı sunmazsak, bunu başka biri yapar.” ifadelerini kullandı.89
89 https://www.donanimbox.com/kripto-para/avrupa-birligi-kripto-paraya-karsi-dijital-euro-cikariyor/
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Uzay
Mars’ta İlk Kez Helikopter Uçuşu Gerçekleşti
NASA’nın geliştirdiği minyatür helikopter Ingenuity, 19 Nisan’da Mars yüzeyinde
başarılı bir kalkış ve iniş gerçekleştirdi. Böylelikle ilk kez Dünya dışında bir başka
gezegen yüzeyinde bir hava aracı, kontrollü bir uçuşu başarıyla tamamlamış oldu.
NASA’nın Los Angeles yakınlarındaki Jet İtki Laboratuvarı’ndan (Jet Propulsion
Laboratory) yetkililer, Mars’tan gelen verilerin, güneş enerjisiyle çalışan 1,8 kg
ağırlığındaki mini helikopterin 40 saniyelik uçuşunu planlanandan üç saat erken
gerçekleştirdiğini doğrulamasını sevinçle karşıladı.
Pervaneli robot hava aracı Ingenuity, Mars yüzeyinden 3 metre yükselerek yarım
dakika boyunca havada asılı kalmak ve dört ayağı üzerinde yeniden yüzeye
inmek üzere programlanmıştı. NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı tarafından canlı
yayınlanan uçuş sırasında yaptığı sunumda uçuştan alınan ilk görüntüler de
paylaşıldı.
Ingenuity’nin altında yer alan kameradan alınan siyah-beyaz fotoğraf, aracın
havalandıktan sonra Mars yüzeyine düşen gölgesini de gösteriyor. Ingenuity’nin
uçuşunu gerçekleştirdiği noktadan 60 metre uzaklıkta bulunan Mars gezicisi
Perseverance’ın üzerindeki kameranın çektiği renkli fotoğrafsa helikopteri
turuncu Mars yüzeyinden görüntülüyor. Ingenuity Proje Müdürü, “Artık
insanoğlunun bir başka gezegende bir hava aracı uçurduğunu söyleyebiliriz”
açıklamasında bulundu.90

90 https://www.amerikaninsesi.com/a/marsta-ilk-helikopter-ucusu-basariyla-tamamlandi/5858625.html

Çin’in Uzaya Gönderdiği Chang’e-5 Sondasının Getirdiği Numunelere
Çevrimiçi Erişim

Çin Uzay Ajansı, 17 Aralık 2020’de Dünya’ya geri dönen Chang’e-5 sondası
tarafından getirilen ay örneklerinin ilk bölümünün çevrimiçi bir veritabanını
yayınladı. Çin Ulusal Uzay İdaresi’ne göre araştırmacıların ve halkın, veri ve
örnekler için başvurabilecekleri www.clep.org.cn web sitesi aracılığıyla Ay
ve Derin Uzay Araştırmaları Bilimsel Verilerine ve Örnek Yayın Sistemine
erişebilmeleri mümkündür.
Chang’e-5 sondası, Ay yüzeyinden çoğunlukla kayalar ve toprak olmak üzere
toplam 1.731 gram ay örneği aldı. Çin’in ay numunesi yönetimi düzenlemelerine
göre, bu numuneler esas olarak kalıcı depolama, yedek kalıcı depolama,
araştırma ve kamu refahı olmak üzere dört amaç için kullanılacak.91

Uluslararası Uzay İstasyonu Turisti
Daha önce ismini 2023 yılında ABD’li
girişimci Elon Musk’ın roket, uydu ve
uzay mekiği şirketi SpaceX’in uzay
aracıyla Dünya’nın uydusu Ay’ın
etrafında düzenleyeceği ilk seyahate
katılarak Ay’daki ilk turist olacak
olması ile duyuran Japon milyarder
Yusaku Maezawa’nın, 8 Aralık 2021
tarihinde Baykonur Uzay Üssü’nden
Rus Soyuz MS-20’ye gideceği duyuruldu. Maezawa’nın uçuş gerçekleştiğinde
2009’dan beri Uluslararası Uzay İstasyonunu ziyaret eden ilk uzay turisti olacağı
belirtilirken bu uçuşta kendisine prodüksiyon asistanı Yozo Hirano’nun eşlik
edeceği ve kozmonot Alexander Misurkin’inde uçuşta yer alacağı açıklandı.92
91 https://www.chinadailyhk.com/article/163081
92 https://www.forbes.com/sites/valeriestimac/2021/05/13/japanese-billionaire-yusaku-maezawa-announces-new-space-tourism-flight-plan-for-late-2021/?sh=691cf0c7253d
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Japonya’da Yolcu Uzay Gemileri Projesi
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Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Japon Hükümeti ve
özel şirketlerin, roket teknolojisini kullanarak dünyanın büyük şehirleri arasında
iki saat veya daha hızlı uçabilecek kıtalararası yolcu uzay gemileri geliştirmeye
hazırlandıklarını duyurdu. Bakanlık 12 Mayıs’ta açıkladığı planda 2040’ların
başına kadar hedeflerine ulaşmayı planladıklarını belirtti. Japonya’dan kalkan
ve Japonya’ya gelen uzay gemisi pazarının 2040’ta yaklaşık 46 milyar dolara
ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Bakanlık, 12 Mayıs’taki toplantısında uzay gemisi taşımacılığı için iki aşamaya
ayrılmış olan gelecekteki yol haritasının geçici bir taslağını düzenledi. İlk
aşamada, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) yeni nesil H3
roketinin maliyetinin roket gövde parçaları yeniden kullanılarak yarı yarıya
düşürülmesi planlanıyor. İkinci aşamada ise, özel sektörün yer ile uzay arasında
sık sık gidip gelen ulaşım araçlarının geliştirilmesine öncülük etmesi ve
bunların yolcuların binebileceği uzay gemileri olması hedefleniyor. Biri uçaklar
gibi pistlere inip kalkabilen, diğeri ise SpaceX tarafından Amerika Birleşik
Devletleri’nde geliştirilen Starship fırlatma aracı gibi dikey olarak inip kalkabilen
iki tür uzay gemisi öngörülüyor. Bakanlık yol haritasını belirlemeden önce
çeşitli uzay girişimlerinin pazar büyüklüklerini analiz ettiğini, nihayetinde büyük
şehirleri karada birbirine bağlayan yüksek hızlı ulaşım talebinin büyük bir pazar
oluşturduğuna dair önemli sonuçlara vardığını ifade etti.93

93 https://mainichi.jp/english/articles/20210515/p2a/00m/0sc/013000c

Çin Yeni Uzay İstasyonunun İlk Modülünü Fırlattı

Çin, Pekin’in uzaya kalıcı bir insan varlığı yerleştirmeye yönelik iddialı planında
bir kilometre taşı olan yeni uzay istasyonunun ilk modülünü uzaya fırlattı. Üç
mürettebat için yaşam alanları içeren Tianhe veya “Heavenly Harmony” insansız
çekirdek modülü, Çin’in Hainan eyaletindeki Wenchang’dan, Long March-5B
roketiyle fırlatıldı.
Uzay istasyonunun, diğer parçaların getirilmesi ve yörüngede birleştirilmesinin
ardından (yaklaşık 10 adım sonrasında) 2022’de tam olarak faaliyete geçmesi
bekleniyor. Haziran ayı sonunda Mars’ın yüzeyine bir sonda ve gezici indirmeyi
planlayan Çin, uzay araştırmaları konusunda geç bir başlangıç yapsa da 2003
yılında ilk astronotunu yörüngeye göndererek Sovyetler Birliği ve ABD’den sonra
bunu yapan üçüncü ülke oldu.
Modülün fırlatılmasından dakikalar sonra kaplama parçasının açılmasıyla
birlikte dış yüzeyinde “Çin İnsanlı Uzay” karakterleri olan roketin çekirdeğindeki
Tianhe ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra, Dünya’ya düşmeden önce yaklaşık bir
hafta boyunca yörüngede kalacak olan roketten ayrıldı.
2022’nin sonlarında tamamlanması beklenen “t” şeklindeki Çin Uzay
İstasyonu’nun yaklaşık 66 ton ağırlığında olması bekleniyor. Tianhe bir yerleştirme
limanı olacak ve ayrıca güçlü bir Çin uzay uydusu ile bağlantı kurabilecek.
Tamamlandığında, Çin uzay istasyonunun 15 yıl boyunca Dünya’dan 400 ila
450 kilometre yükseklikte alçak Dünya yörüngesinde kalması bekleniyor.94
94 https://www.theguardian.com/world/2021/apr/29/china-launches-first-module-of-new-space-station
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Bilim Adamları Dik Tepelere Tırmanabilen Bir Mars Gezgini İcat Etti
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İsviçre’deki ETH Zürih ve Almanya’daki Max Planck Enstitüsü’nden mühendisler,
Apollo astronotlarının yarım yüzyıl önce yaptığı gibi, Ay’ın yüzeyinde yürümek
için tasarlanmış küçük bir dört ayaklı robot inşa ettiler. Şimdi ise SpaceBok
Mars için güncellendi.
Mars yüzeyinin kumlu, kayalık ve dik yamaçlı olması, dört ayaklı bir robotun
hareket kabiliyetini kısıtlıyor. Ayrıca Mars’ta Ay’dan çok daha güçlü yerçekimi
bulunuyor. Ancak özel yürüyüşler ve farklı ayak türleri tasarlanan robot
SpaceBok’a büyük bir destek verebilir. Robotun çeşitli konfigürasyonları dev bir
kum havuzunun içinde test edildi ve düz ayaklar kullanarak, robot 25 derecelik
dik bir eğimde hareket edebilmektedir.
Yayınlanan makalenin başyazarı olan ETH Zürih robot uzmanı Hendrik
Kolvenbach verdiği demeçte, “Sürpriz bulgulardan biri, nokta ayakların bu yüksek
çökme nedeniyle bu eğimde o kadar kötü performans göstermemesiydi. Temel
olarak, oldukça istikrarlı bir duruş sağlıyorlar.” ifadelerini kullandı. Ekip, robotun
düz ayaklarının gezicinin daha fazla enerji kullanmasına neden olduğunu ve
şimdi düz ve sivri ayaklar arasında bir yerde bulunan seçeneklere baktığını
belirtti. Yürüyen robotlar, yakında Mars’ın keşfedilmemiş birçok bölgesine girme
şansına sahip olabilirler.95

95 https://futurism.com/the-byte/walking-mars-rover

Güney Kore’nin Yerli Uzay Roketi Nuri

Güney Kore tarafından yerli olarak geliştirilen ilk uzay roketi Nuri, Naro Uzay
Merkezine taşındı. 2010 yılında geliştirilmeye başlanan 47,2 m uzunluğunda ve
200 ton ağırlığındaki Nuri, ülkenin yerli teknoloji ile üretilen ilk roketidir. Ekim
ayında fırlatılması planlanan roket bu tarihten önce bir dizi teste tabi tutulacak.
Nuri’nin ekim ayında fırlatılması başarılı olursa, Kore kendi uzay roketi
teknolojisine sahip olan yedinci ülke olacak.96

96 https://www.korea.net/NewsFocus/Sci-Tech/view?articleId=198984&pageIndex=1
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Çin’in Yapay Güneşi Rekor Kırdı
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Çin’de geliştirilen ve yapay güneş olarak da bilinen nükleer füzyon reaktöründe
plazmanın 101 saniye boyunca 120 milyon °C, 20 saniye boyunca da 160 milyon
°C sıcaklıkta tutularak yeni bir rekor kırıldığı açıklandı.
Bu durum ise Güneş’in 15 milyon °C’lik çekirdeğinin sekiz katı bir
sıcaklığa

101

saniye

boyunca

Araştırmacıların

yapmış

olduğu

ulaşıldığı

anlamına

açıklamalarda

ise

gelmektedir.
nihai

sıcaklığı uzun süre sabit bir seviyede tutmak olduğu belirtildi.

hedefin
Çin’in

gerçekleştirmiş olduğu rekorun öncesinde ise Kore, 20 saniye boyunca
100 milyon °C ile bir rekora imza atmıştı. Nükleer füzyonun sorunsuz
gerçekleştirilebilmesi halinde üretimi ucuz, emisyonsuz ve neredeyse sınırsız
ultra güçlü enerji üretilmesi bekleniyor. Ardından radyoaktif atık bırakmaması
nedeni ile de gözde bir enerji kaynağı olarak öne çıkıyor.97

97 https://www.sciencealert.com/china-s-artificial-sun-fusion-reactor-reached-another-milestone

BILIŞIM DÜNYASINDAN
Microsoft İkinci Büyük ABD Şirketi Oldu
Microsoft resmi olarak piyasa değeri 2 trilyon doları aşan şirketler arasına girdi.
Microsoft 2 trilyon dolar piyasa değeriyle ikinci büyük ABD’li şirket olurken,
Apple 2020’de bu değere ulaşmıştı. Microsoft’un bu noktaya ulaşmasına
Covid-19 salgını yardımcı oldu. Pandemi, insanların cihazlarında daha fazla
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zaman geçirmesi, Microsoft’un bilgisayarlarına, oyun sistemlerine ve bulut
özellikle teknoloji şirketlerinin başarısını arttırdı. Microsoft’un hissesi, ABD’de
pandemi kilitlenmelerinin yürürlüğe girmeye başladığı Mart 2020’den bu yana
yüzde 64 değer kazandı.
CEO Satya Nadella yaptığı açıklamada, “Pandemide bir yıldan fazla bir süredir
dijital benimseme eğrileri yavaşlamıyor” dedi.98

Starlink Kendi Başarısının Kurbanı Olabilir

Geçtiğimiz yıl boyunca, Elon Musk’ın Starlink uydu takımyıldızı projesi
kapsamında, dünyanın dört bir yanındaki ulaşılması zor alanlara genişbant
bağlantısı sağlamak amacıyla yaklaşık 30.000 uyduya ulaşma nihai hedefi
kapsamında çok sayıda cihaz kademeli olarak yörüngeye fırlatıldı.
LEO uyduları, dünya yüzeyinden yaklaşık 35.000 km mesafede yere eşzamanlı
bir yörüngede dönen geleneksel GEO uydularına kıyasla, Dünya’ya daha yakın
mesafede yaklaşık 550 km yükseklikteki yörüngede dönerek geleneksel uydu
98 https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/yukselisi-pandemiyle-guclendi-degeri-2-trilyon-dolara-ulasti-2-abdli-sirket-oldu-41837783

SEKTÖREL ARAŞTIRMA VE STRATEJI GELIŞTIRME
DAIRESI BAŞKANLIĞI

bilişim platformuna olan talebi artırması anlamına geliyordu ve bu durum

bağlantı kısıtlamalarının üstesinden gelmektedir. Mesafedeki bu muazzam fark
gecikme üzerinde büyük bir etkiye sahiptir ve bazı durumlarda fibere benzer
bağlantı hızı sağlanmasına yardımcı olur. Şubat ayında Starlink, 50 Mb/s’den
150Mb/s’ye kadar veri hızları ve 20 ms’den 40 ms’ye kadar olan gecikmelerin
reklamını yapmış ve Musk projenin mevcut hızlarını 2022’ye kadar ikiye
katlayacağına söz vermiştir.
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Asya-Pasifik bölgesi için bölgesel internet adres kayıt hizmetleri sunmakta
olan APNIC’DEN George Michaelson konuya ilişkin yazısında, hızların etkileyici
olduğunu kabul etmekte, ancak özellikle kırsal alanların ötesinde talep
arttıkça sistemin kaliteli hizmet sunma yeteneği konusunda endişelerini dile
getirmektedir. Michaelson, LEO uyduları tarafından sağlanan bant genişliğinin
şuan için gerçekten çok iyi olduğunu, ancak Starlink projesinin kendi başarısının
kurbanı olma riski taşıdığını ifade etmektedir.
Michaelson, Starlink hizmetinin bant genişliği etkileyici olsa da, konumunuzdaki
hizmeti aynı anda kullanan diğer müşteriler arasında bandın paylaşılması
gerekeceğini belirtmektedir. Sizinle aynı yerde bulunan ve aynı anda LEO
sisteminden sinyal alan ne kadar çok kişi olursa, bandın paylaşmak için
daha küçük birimlere bölünmesi gerekir. Buna “çoğullama” denir. Yani, şimdi
saniyede 100 mbit indirme hızı elde ederseniz, komşularınızdan beşi yayına
girdiğinde, muhtemelen artık hız 100 mbit olmayacaktır. Yine de 100’de zirveye
ulaşabilir, ancak aynı zamanda yalnızca 25 mbit’de olabilir. “ Bu, gerçekten uzak
bölgelerdeki hizmetin çok iyi olacağı anlamına gelir, ancak geleneksel işletmeciler
tarafından yetersiz kapsama alanı nedeniyle Starlink’in benimsendiği banliyö
eteklerinde olduğu gibi eşzamanlı kullanıcıların daha fazla olduğu bölgelerde
kalite düşecektir. Michaelson, mevcut genişbant dağıtımlarının kenarlarında
Starlink hizmetlerinin bu şekilde alınmasının Avustralya ve Yeni Zelanda’da
gerçekleştiğini belirtmektedir. Nihayetinde bu, yalnızca bu bölgelerdeki
müşterilerin aldığı hizmetin daha kötü olacağı anlamına gelmekle kalmaz,
aynı zamanda mevcut işletmecileri bu sınır alanlarına altyapı dağıtmaktan da
caydıracaktır. Bu da daha fazla insanı Starlink’e zorlayacak ve böylece kaliteyi
daha da düşürecektir. Michaelson, “Karasal genişbantı kapınıza getirmek için
gereken sermaye yatırımı gelmeyebilir, çünkü LEO uydusundan yeterince iyi
bant genişliğine sahip olduğunuz varsayılabilir” dedi. Bu durumda, genişbant
olmadığından, bu sınır bölgedeki daha fazla kişi Starlink hizmetini almak için
kaydolacak ve bu da işi yavaşlatacaktır.99
99 BALDOCK Harry, Total Telecom, Could Starlink be a victim of its own success, 23 Nisan 2021 https://www.
totaltele.com/509423/Could-Starlink-be-a-victim-of-its-own-success

Fransız Rekabet Gözlem Komisyonu, Çevrimiçi Reklamcılığı ‘Kötüye
Kullanma’ İçin Google’a 270 Milyon Dolar Para Cezası Verdi

Teknoloji devi Google, Fransa’da çevrimiçi reklamcılık sektöründeki hakim
konumunu kötüye kullanmakla suçlandığı tekel oluşmasını önlemek amacıyla
açılan davası için neredeyse 270 milyon dolar para cezası ödeyecek ve reklam
teknolojisinde değişiklikler yapacak. Düzenleme faaliyetlerindeki son dalga ile
dünya çapında büyük teknoloji şirketlerinin hesaba çekilmesi amaçlanıyor.
Google arama motoru, kendi ürün ve hizmetlerine haksız yere öncelik vermek
için reklam pazarındaki hakim konumunu kötüye kullandığı ve rakiplerine karşı
ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle Fransız Rekabet Gözlem Komisyonu tarafından
hükmedilen 220 milyon Euro tazminatı (yaklaşık 267 milyon dolar) ödemeyi
kabul etti. Yetkililer, Google’ın davaya itiraz etmediğini ve sistemini iyileştirmek
ve kullanıcıları için esnekliği artırmak adına bir dizi bağlayıcı taahhütte
bulunduğu ifade etti. Fransız Rekabet Gözlem Komisyonu Başkanı, yaptırım
eyleminin çevrimiçi sunulan reklamcılığın çalıştığı karmaşık algoritmik ihale
süreçlerini inceleyen dünyadaki ilk karar olduğunu söyledi.
Google’ın Fransa’daki hukuk direktörü bir blog yazısında, şirketin reklam
verenlere platformlarında daha fazla seçenek sunmak için düzenleyicilerle
işbirliği içinde çalışmaya ve yeni ürün ve teknolojilere yatırım yapmaya kararlı
olduğunu belirtti. Google’ın reklam platformunu daha şeffaf hale getirmek için
çalışacağını ve kullanıcıların, değişikliklerin bir parçası olan verilere daha fazla
erişim sağlayabileceklerini sözlerine ekledi.
Söz konusu karar, Google’ın reklam uygulamalarına ilişkin birçok medya şirketi
tarafından teknoloji devinin Fransa’daki reklam uygulamalarıyla ilgili olarak
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2019’da yapılan şikayetin tetiklediği bir dizi olayın son adımı olarak görülüyor.
Google, hızla dünya çapında rekabet ve gizlilik gözlemcilerinin hedefi haline
gelen, her yerde bulunan ancak kafa karıştırıcı ve şeffaf olmayan bir sektör olan
çevrimiçi reklamcılıkta açık ara lider konumdadır. Geçen hafta, İngiltere’deki ve
Avrupa’daki düzenleyiciler, Facebook’un reklamcılık uygulamalarına yönelik iki
‘tekel oluşmasını önleyici’ soruşturma başlattı.
116

ABD Adalet Bakanlığınca yürütülen 16 aylık bir soruşturmanın ardından Aralık
ayında tekel oluşmasını önleyici kararlara uymama iddiasıyla Google’a dava
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açıldı. Davada Google’ın çevrimiçi reklamcılık alanında tekel gücüne sahip
olduğu ve arama ağı reklamcılığı pazarındaki pazar payının %70’inden fazlasını
ele geçirdiği kaydedildi.
Değişiklikler yalnızca Fransa’da bağlayıcı olduğundan, Google’ın bunları
Avrupa’nın herhangi başka bir yerinde ya da dünyanın geri kalanında uygulayıp
uygulamayacağı ise henüz netleşmiş değil.100

100 https://www.forbes.com/sites/roberthart/2021/06/07/french-watchdog-slaps-google-with-270-million-fine-for
-online-advertising-abuse/?ss=bigdata&sh=566d89053e03

Türk Telekom, AB Destekli 5G Ar-Ge Projesini Başarıyla Tamamladı

Avrupa Birliği İnovasyon Programı Horizon 2020 kapsamında desteklenen 5G
konsorsiyumunda yer alan ilk Türk operatör olan Türk Telekom, Endüstriyel 5G
projesini başarıyla tamamladı. Türk Telekom, proje kapsamında fabrikalarda 5G
ile daha düşük gecikmeli veri iletimi, ultra yüksek güvenilirlik ve erişilebilirlik
sağlanabileceğini ortaya koydu. Proje sayesinde, farklı standartlarda haberleşen
tüm makinelerin, birbirleriyle nesnelerin interneti (IoT) teknolojisi ile konuşabilir
hâle gelmesi de sağlandı.
Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç şöyle konuştu:
“Uluslararası Clear5G projesi ile 5G teknolojisinin kabiliyetlerinin üretim alanına
uyarlanabildiğini kanıtlayarak, fabrikaların 5G ve ötesi teknolojilerle birlikte
dijitalleşmesi sürecine önemli bir katkı sağladık. Horizon 2020, Eureka gibi
Uluslararası Ar-Ge programlarına katılarak gelecek nesil telekomünikasyon
teknolojileri alanındaki Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımızla, küresel ölçekte
değer üretmeyi sürdürecek, 5G teknolojileri konusunda geliştirdiğimiz yeni fikir
ve ürünleri uluslararası patentler ile taçlandırmaya devam edeceğiz”.
Projede İngiltere’den Surrey Üniversitesi ile Toshiba ve Adlink gibi dünya
devlerinin yanı sıra Fransa, Yunanistan ve Tayvan’dan toplam 11 firma yer
aldı. Türk Telekom, 5G ve ötesi araştırmalarında, Horizon 2020 kapsamında
projesi uluslararası konsorsiyumda kabul edilen ilk Türk operatör oldu. Türk
Telekom bu çalışmasıyla, Endüstri 4.0 vizyonunun daha hızlı ve etkili bir şekilde
hayata geçirilmesine destek verirken, fabrikalardaki potansiyel endüstriyel
5G uygulamalarının gerçekleşmesi için gerekli şebeke gereksinimlerinin,
yönetim sistemlerinin ve mimarilerinin belirlenmesine de katkı sağladı. Proje,
Avrupa Komisyonu’nun uluslararası arenadaki en büyük bütçeli sivil araştırma
ve inovasyon programı olan Horizon 2020 kapsamında hibe desteğiyle
gerçekleştirildi.101
101 https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/bilisim/turk-telekom-ab-destekli-5g-ar-ge-projesini-basariyla-tamamladi/664876
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Dünyada Çip Krizi

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE GELİŞMELER
YENİLİKLER VE ÖRNEK ÇALIŞMALAR

118

Sağlık için giyilebilir elektronikten araç içi elektronik sistemlere kadar
teknolojinin her alanında büyük öneme sahip olan çipler, ülkeler arasındaki
rekabet unsurlarından biri haline dönüşürken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgınının etkisiyle otomotiv sektöründen başlayarak küresel bir “dar boğazın”
başrolünü almış görünüyor. Teknolojik ürünlerin artan kullanımıyla çiplere
olan talep artış gösterirken, bu ürünlerin arzı beklenmedik talebi karşılamakta
yetersiz kaldı. Yarı İletken Sanayi Birliği (SIA) verilerine göre, küresel yarı iletken
satışları 2020’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,5 artarak 439 milyar dolara
ulaştı. Bölgesel bazda geçen yıl ABD pazarına yapılan yarı iletken satışları yüzde
19,8 artarken, yarı iletkenler için en büyük pazar olan Çin’e satışlar yüzde 5
yükseldi.
Çip sektöründe küresel çapta yaşanan arz sıkıntısı, ilk olarak otomotiv
sektöründe hissedildi. Deloitte raporuna göre, LCD ekranlardan araç içi
sistemlere kadar her şeyi içeren otomotiv elektroniğinin, 2030’e kadar bir
otomobilin üretim maliyetinin yüzde 45’ini oluşturacağı tahmin ediliyor. Bu
elektroniklerde kullanılan yarı iletken tabanlı bileşenlerin maliyetinin 2020’de
475 dolara, 2030’da 600 dolara kadar çıkacağı öngörülüyor.
Küresel çip sıkıntısı; Ford, General Motors, Toyota, Volkswagen, Honda,
Stellantis ve elektrikli araba üreticisi Nio gibi otomobil üreticilerinin çipler ile
mikroçiplerin kullanıldığı bazı parçaları satın almak için mücadele etmelerine,
üretimi azaltmalarına veya tesislerini kapatmak zorunda kalmalarına neden
oldu. Dünyanın önde gelen otomobil firmalarının yaşadığı üretim aksaması
milyarlarca dolarlık zararın da önünü açtı. Danışmanlık firması AlixPartners, çip
arzında yaşanan sıkıntının küresel otomotiv endüstrisinin gelirini 60,6 milyar
dolar azaltabileceği tahmininde bulundu.

Otomotiv şirketleri başta olmak üzere dünyada çeşitli şirketlerin üretimini
olumsuz etkileyen çip krizi, Türkiye’de üretim yapan otomotiv şirketlerinin
üretiminin de aksamasına neden oldu.
OYAK Renault, Tofaş ve Ford Otomotiv, mikroçip kullanımının yoğun olduğu
bazı parçaların yurt dışından tedarikinde yaşanan kısıtlar nedeniyle üretime ara
vermişlerdi.
Güney Kore’nin dünyaca ünlü elektronik şirketi Samsung’un, 2030 yılında en
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büyük çip üreticisi olma hedefiyle 116 milyar dolar bütçe ayırması dikkati çekiyor.
(TSMC) Intel gibi Arizona’da 12 milyar dolar değerinde bir fabrika kuruyor.
Fabrikanın 2024’te üretime başlaması hedefleniyor.
ABD’li politikacılar, dünya çapında çip üreticilerinin Çinli teknoloji devi Huawei
ve bağlı ortaklıklarına çip tedarik etmesini zorlaştırırken, Çin de yabancı ülkelere,
özellikle ABD’ye bağımlı kalmamak için kendi çip endüstrisini güçlendiriyor.
Dünyanın önde gelen araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner’ın verilerine göre,
geçen yıl dünya çapında satış gelirlerinde ilk 10’da yer alan çip üreticilerinin
6’sının ABD merkezli olması dikkati çekiyor. Intel’in 2020’de 70,2 milyar dolarlık
satış gelirleriyle ilk sırada yer aldığı kaydediliyor. Intel’i, 56,2 milyar dolar ile
Samsung Electronics ve 25,3 milyar dolar ile yine Güney Kore merkezli SK Hynix
takip ediyor.
Türkiye’de de yerli çip üretimine yönelik çalışmalar bulunuyor. TÜBİTAK Bilişim
ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’nde (BİLGEM) yürütülen
“Çakıl Milli İşlemci Projesi” ile silah sistemlerinde kullanılan yabancı menşeli
mikro işlemcilerin yerini alabilecek milli bir işlemci geliştiriliyor. Hızlı, düşük
güç tüketen, lisans ve satış hakları Türkiye’ye ait olacak olan Çakıl’ın prototip
üretimi tamamlanırken, Çakıl’ın ilk olarak ASELSAN’ın ürünlerinde kullanılmaya
başlanması hedefleniyor.
Ayrıca, çip üretimi konusunda Türkiye ve Malezya arasında geçen yıllarda
iş birliği anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında, Türkiye’deki bazı
şirketler, Malezya’daki şirketlerle iş birliği yaparak yerli çip üretimi konusunda
çalışmalarını sürdürüyor.102

102 https://www.ekonomist.com.tr/teknoloji/cip-krizi-nedir-nasil-basladi-ne-anlama-geliyor-cip-nerelerde-kullaniliyor.html
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Vodafone ile Google’un Dijital Dönüşüm Ortaklığı
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Vodafone, müşterilerine yeni dijital
ürünler geliştirmesine yardımcı
olacak veri analitiğini sağlayan,
bulut tabanlı bir platform
oluşturmak için Google ile birlikte
çalışacak. En az altı yıl sürecek
olan bu ortaklıkta, Dynamo adlı
veri analiz sistemi barındıran
bir platform inşa edilecek.
Yaklaşık 1000 kişilik bir ekibin çalıştığı Nucleus adı verilen bu veri platformu
tamamlandığında, günde 50 terabayt veri işleyebilecek. Vodafone’un bu veri
platformu sayesinde gerçekleştirmeyi planladığı hedefleri ise şu şekildedir;
•
•
•

Kişiselleştirilmiş içerik ve uygulamalardan anında yararlanılması sayesinde
Vodafone’un mobil, sabit, TV içeriği ve bağlantı hizmetlerini geliştirmek,
Otomatik makine öğrenimi araçlarını kullanarak, 11 ülkeyle önemli çevre ve
sağlık sorunları üzerinde işbirliği yapmak ve
Yapay zekâ ve gelişmiş analiz araçlarını kullanarak Vodafone’un birçok
dâhili destek işlevlerinin eksiksiz bir dijital kopyasını sağlamaktır.103

Hollandalı Bir Çift Avrupa’daki 3D Baskılı Bir Evin İlk Sakinleri Oldu

Hollandalı bir çift, Avrupa’da taşıyıcı duvarlara sahip ve yasal olarak yaşanabilir
tamamen 3D baskılı bir evin ilk kiracısı oldu. Boyutları geleneksel yöntemlerle
inşa edilmesi zor ve pahalı olan bir kayanın şeklinden esinlenilen mülk, Hollandalı
103 https://telecoms.com/509619/vodafone-relies-on-google-cloud-for-next-phase-of-digital-transformation/

inşaat firması tarafından yapılması planlanan beş evden ilki oldu. Yaşam alanı
94 metrekare olan bu evin 3D baskı yöntemi, krem şanti gibi köpük bir dokuya
sahip ve özel olarak formüle edilmiş çimento püskürten nozul ve büyük bir robot
kolu içermektedir. Evin duvarları oluşturulurken, çimento mimarın tasarımına
göre basılmış ve mukavemeti artırmak üzerine bir katman olarak eklenmiştir.
24 tane beton elemandan oluşan bu ev, Eindhoven’daki bir fabrikada katman
katman basılmış ve ardından kamyonla şantiye alanına taşındıktan sonra bir
temel üzerine yerleştirilerek çatı ve pencere çerçeveleri takılmıştır. İlerleyen
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zamanlarda inşaatın tamamen yerinde yapılacağı ve yazıcı kullanılarak yapılan
İnşaat sektöründeki birçok kişi tarafından 3D baskı yöntemi, kullanılan
çimento miktarını azaltarak çevreye verilen zararı ve maliyetleri düşürmenin
bir yolu olarak görülmektedir. 3D baskı yönteminin diğer büyük bir faydası da,
yazıcının yemek yemeye, uyumaya ve dinlenmeye ihtiyaç duymadan kesintisiz
çalışabilmesidir. Yaklaşık 120 saatte basılan bu evin, tüm öğeleri tek seferde
basılmış olsaydı, bu sürenin daha da kısa süreceği tahmin edilmektedir. Ayrıca
3D baskı ile yaratıcılık ve tasarımda büyük bir esneklik de sağlanmaktadır.104

Turkcell’den Yurtdışına Çıkacak Abonelere 5G Desteği
Turkcell, müşterilerini yurt dışında 5G teknolojisiyle buluşturdu. Yurt
dışında 5G servisi almak üzere başvuran Turkcell’liler, Almanya’dan Çin
Halk Cumhuriyeti’ne kadar anlaşmalı 29 ülkede 5G teknolojisinin getirdiği
yeniliklerden faydalanabiliyor.
Turkcell, müşterilerinin 5G’yi yurt dışında deneyimleyebilmesi için hazırlıklarını
tamamladı. Turkcell’liler Almanya, Belçika, Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya,
Romanya ve Tayland’ın da aralarında bulunduğu 29 ülkede 5G teknolojisini
deneyimleyebiliyor. 5G deneyimini yurt dışında yaşayabilmek için 5G özelliği
aktive edilmiş olan 5G destekli cep telefonu ile 4.5G uyumlu bir SIM karta sahip
olmak ve SMS yoluyla 5G kullanma talebinde bulunmak gerekiyor. Turkcell
104 https://www.theguardian.com/technology/2021/apr/30/dutch-couple-move-into-europe-first-fully-3d-printed-house-eindhoven
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diğer kurulumların maliyetinin daha da düşeceği umulmaktadır.

müşterileri; 5G hizmetini deneyimlemek için ek bir ücret ödemiyor, dolaşım
paketleri ve tarifeleri kapsamında aynı şekilde ücretlendirilmeye devam ediyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Bugün
itibarıyla müşterilerimizi yurt dışında 5G teknolojisiyle buluşturuyoruz. 5G’yi
destekleyen telefona sahip olan müşterilerimiz, anlaşmalı olduğumuz 29 ülkede
artık ayrıcalıklı olarak 5G teknolojisini deneyimleyebiliyor. Müşterilerimize gerek
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yurt içinde gerekse yurt dışında en yeni teknolojileri sunmak için çalışmalarımızı
aralıksız olarak sürdüreceğiz” dedi.
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Yurt dışında 5G servisinin sağlandığı ülkeler arasında Almanya, Bahreyn, Belçika,
Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Çekya, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka,
Estonya, Filipinler, Finlandiya, Güney Kore, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Katar,
Kuveyt, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya, San Marino, Suudi
Arabistan, Tayland, Tayvan, Umman ve Vatikan yer alıyor. 5G deneyimini bugünden
yaşamak için donanımı ve yazılımı 5G teknolojisini destekleyen telefona sahip
Turkcell müşterilerinin, anlaşmalı ülkelere gittiklerinde telefonlarına gelecek
SMS’deki adımları izlemeleri yeterli oluyor.105

Bebekler İçin MR’a İmkân Tanıyan PC Kartları

Almanya’da Neoscan Solutions tarafından Spectrum Instrumentation’ın
PC kartları ile geliştirilen bir MR sistemi, yetişkinler için kullanılan 8000 kg
tarayıcıların dörtte biri kadardır ve bu nedenle doğrudan bir hastanedeki bir
çocuk koğuşuna yerleştirilebilir. Sistem, test sinyallerini oluşturmak ve sonuçları
105 https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/turkcellden-yurtdisina-cikacak-abonelere-5g-destegi-41842434

işlemek için PC’de GPU kullanarak, sonuçları yakalamak amacıyla spektrumdan
nanosaniye altı çözünürlüğe sahip sayısallaştırıcılar ve rastgele dalga formu
jeneratörü (AWG) kartları kullanır.
Almanya’daki Neoscan Solutions girişiminin kurucusu Dr. Stefan Roell, “Yeni
doğanlar ve bebekler için özel olarak bir MR tarayıcı tasarladık. Bu da ortadaki
deliğin 60 cm değil, sadece 30 cm çapında olduğu anlamına geliyor. Sonuç
olarak, tarayıcı çok daha küçük (170cm x 150cm x 110cm) ve standart kapılardan
geçebilir” dedi. “Sadece 2000 kg ağırlığındadır, standart katlarda bulunabilir ve
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odaya monte edilebilir. Uyuyan bir bebeği MR’a sadece birkaç metre taşımak
büyük bir avantajdır” açıklamasında bulundu. Neoscan’ın, ilk cihazlarını Alman
hastanelerine kısa bir süre içinde kurması ve CE işaretli sertifikasyon sürecinin
2021’in sonundan önce tamamlanması bekleniyor.106

Starlink’in Beta Süreci Yaz Aylarında Tamamlanmış Olacak

Elon Musk, son birkaç aydır beta sürecinde olan uydu interneti projesi Starlink’in
2021 yılının yaz aylarında beta sürecinden çıkacağını açıkladı. İnternet hizmetini
şu an yalnızca belirttiği konumdan, gelen uydu alıcısı ve diğer donanımlar sabitken
kullanabilen Starlink müşterileri, diledikleri yerden internet kullanabilecekler.
Elon Musk’ın uydu interneti projesi Starlink, artık merakla beklenen sona
yaklaşmış durumda. Yıllardır sürekli olarak yörüngeye uydular taşınıyor ve bu
uyduların sayısı her geçen gün artıyor. Şu an Dünya yörüngesinde binin üzerinde
106 https://www.eenewseurope.com/news/pc-cards-enable-mri-scanner-babies
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sadece on metrekareye ihtiyaç duyarak, doğrudan çocuk koğuşunda boş bir

Starlink uydusu olduğu biliniyor. Elon Musk’ın amacı yörüngemizde dolaşan bu
uyduların sayısını artırarak Starlink internetini dünyanın her yerinde ve mobil bir
şekilde kullanılabilir hale getirmek. Starlink son birkaç aydır beta sürecinde ve
başvurusu uygun bulunan kişiler 500 dolar karşılığında uydu + modem alarak
Starlink internetinden faydalanmaya başladılar. Ayrıca her ay 99 dolarlık bir
ödeme de yapmak zorundalar ve kullandıkları internet şu an için taşınabilir değil.
124

Çünkü Starlink’in beta programına kullanıcılar, konumlarının uygun bulunması
durumunda kabul edildiler, yani her ne kadar binden fazla uydu olsa da Starlink
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halen daha her yerden kesintisiz hizmet sunabilecek seviyede değil. Fakat Elon
Musk bu durumun 2021 yılı içerisinde tamamen değişeceğini söylüyor.107

Yandex Rusya’da Sunucu Üretecek

Rus internet grubu Yandex, Rusya’nın büyüyen sunucu donanımı pazarından
yararlanmak amacıyla devlete ait VTB Bank ve diğer ortaklarla sunucu üretmek
için bir anlaşma imzaladı.
Genellikle Rusya’nın Google’ı olarak tanımlanan Yandex, reklamcılık, web
siteleri ve mobil uygulamalar aracılığıyla yolcuları kiralık araç sürücüleriyle
eşleştirme hizmeti ve yemek teslimatı gibi bir dizi hizmet sunmaktadır. Yandex,
Rusya’da ve yurtdışında sunucu satmak için VTB, IT grubu LANIT ve bilgisayar
ekipmanı üreticisi Gigabyte ile ortak girişimde bulunacağını ve Rusya’da bir tesis
kuracağını açıkladı. Yandex’in yaptığı açıklamaya göre Rusya’da kurulacak olan
tesis, veri merkezleri için sunucular, veri depolama sistemleri ve akıllı cihazlar
için bileşenler üretecek. İlk sunucuların 2022’de piyasaya sürüleceği belirtildi.
Yandex ayrıca sunucu üretimini Çin ve Tayvan’dan kısmen Rusya’ya taşıyarak
bu sunucuları kendi veri merkezlerine kurmayı ve Yandex Cloud platformunu
genişletmeyi planlıyor.108
107 https://www.theverge.com/2021/4/16/22388378/elon-musk-starlink-satellite-internet-service-moving-vehicles-trucks-2021
108 https://www.reuters.com/technology/yandex-vtb-partners-team-up-produce-servers-russia-2021-06-03/
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