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ODTÜ ve IBM’den “Akıllı Toplum Güvenliği Laboratuarı”!
Toplum ve çevre güvenliğinde karşılaşılabilecek olağanüstü 
durumlara yanıt verme amacıyla oluşturulan laboratuarda, akıllı 
sistemler geliştirilecek, araştırma ve prototipler üretilecek.

IBM ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün işbirliğiyle 
kurulan Akıllı Toplum Güvenliği Laboratuarı, 9 Aralık 2010’da açıldı. Laboratuar, toplum ve çevre 
güvenliği ile ilintili değişik uygulamalarda karşılaşılabilecek olağanüstü durumlara yanıt vermek 
amaçlı akıllı sistemlerin sunulmasını sağlayabilmek üzere ileri araştırma, test ve prototip 
geliştirilmesi konularında çalışacak. Yeni teknolojilerin gerçek hayatta kullanımını test etmek 
üzere pilot çalışmalar gerçekleştirilecek ve bu yeni teknolojilerin sahada elde edilen bilgi ve 
deneyime göre iyileştirilmesi sağlanacak. Semantik görüntü işleme, çokluortam, veri madenciliği, 
kablosuz sensör ağları, dağıtık ortamlarda veri işleme, bilgi tabanlı sistemler gibi konularda 
daha akıllı toplum güvenliği sağlamaya yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılacak. 
Böylece akademisyenlerin akıllı toplum güvenliği çözümleri konularındaki tez çalışmaları da 
desteklenecek.    
Laboratuarın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, 
bu laboratuarın üniversite-endüstri işbirliğine iyi bir örnek teşkil ettiğini anlatıp özellikle teorik 
bilginin gerçek hayatta uygulanabilirliğini görmenin öğrenciler için büyük önem taşıdığı, öğrenme 
sürecini hızlandırıp, kalıcı bir bilgiye dönüşmesini sağladığına işaret etti. Acar, “Temennimiz bu 
tür işbirliklerinin artması ve  gerçek dünya problemleri üzerinde araştırma ve çözümlerin ülkenin 
sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmasıdır” dedi.   

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Yazıcı ise IBM’le laboratuar kurma 
hazırlıklarının 7 ay önce başladığını anımsattı. “İnanıyorum ki, bu laboratuarda çevreden, petrole, 
jeoloji mühendisliğinden, elektronik mühendisliğine tüm alanlardaki akademisyenler kendilerine 
yer bulacaktır” diyen Yazıcı, laboratuarda erken uyarı tetikleme sistemleri ile görüntü ve video 
akışının işlenmesi konularında iki taslak projeyi hayata geçirmeye hazırlandıklarını bildirdi. 
Laboratuarın IBM tarafında koordinatörlüğünü üstlenen IBM Danışmanlık Hizmetleri Kamu 
Sektörü Lideri Giovanni Aliverti ise akıllı toplum güvenliği çözümlerinin dünya genelinde yaşanan 
doğal afetlerde güvenlik ekiplerinin yönetiminde çok önemli olduğunu vurgulayarak şunları 
söyledi: “Tüm dünyadaki kentler sensörler, global konum belirleme sistemleri, kameralar, telsiz 
frekansı etiketleri ve bütünleşik iletişimden beslenen analitik bilgilerden güç almayı hedefliyor. 
Akıllı ulaşım, akıllı gıda, akıllı enerji, akıllı su ve benzeri alanlarda değer katan bu tür sistemler 
ve çözümlerin toplum güvenliğinin iyileştirilmesi alanında da geliştirilmesi son derece önemlidir. 
Toplum güvenliği, akıllı dünya, akıllı şehir, akıllı toplum kavramlarının vazgeçilmez bileşenidir.”
Toplantıda IBM Üniversite İşbirlikleri hakkında bilgi veren IBM Orta ve Doğu Avrupa ve Türkiye 
Üniversite İlişkileri Lideri Jale Akyel, toplum güvenliği konusunda terör ya da suç bilimi gibi 
konular üzerine araştırmaların yapılmayacağını belirtti. Akyel, “Biz insanların toplum içinde daha 
iyi şartlar içinde yaşamaları için araştırmalar yapmak istiyoruz. Projeler arasında olayın akışını 
izleyip verileri toplayıp, bunların içinden anlamsal sonuçlar çıkarıp erken uyarı sistemlerinin 
hayata geçirilmesi gibi konular olacak” diye konuştu. 
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