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“Yapay zekâlı” şoförsüz araç Berlin sokaklarında Türkiye’nin BT 
rekabet gücü 
yükseldi

Üzerinde 360 derece dönebilen lazer tarayıcının bulunan 400 bin 
Avro değerindeki Volkswagen Passat, şoförsüz sokağa çıktı.

Almanya’da yapay zekâ ile ilgili 
çalışma yapan bir üniversitedeki 
görevlilerin şoförsüz otomobili sokağa 

çıktı. Üzerinde 360 derece dönebilen lazer 
tarayıcının bulunduğu 400 bin Avro değerindeki 
Volkswagen Passat, Almanya’nın başkentinde 
gösteri yaptı. 
Motorun çalışması, kapatılması gibi işlemleri 
bilgisayar aracılığıyla kendi kendine yapan 
otomobili, Free Berlin Üniversitesi geliştiriyor. 
Uydu navigasyon sistemi, kameralarla 
donatılan araç hakkında bilgi veren yapay 
zekâ araştırmacı Raul Rojas, “Araç önündeki, 
yanındaki araçları, yayaları, binaları, ağaçları 

64 metreye kadar fark edebiliyor. 
Trafik ışıklarının kırmızı mı veya yeşil mi 
olduğunu algılıyor. Araç, bir insanın beyninden 
daha hızlı algılıyor” dedi. 
Araştırmaya katılan ekipler, dört yıl önce 
Google’ın robotik Toyota Prius üzerinde 
çalışma yapmışlardı. Rojas, üzerindeki 
sensörler ve cihazlardan dolayı pahalı olan 
aracın 30-40 yıl içinde alınabilecek seviyeye 
geleceğini belirterek, “Bu tip araçlar geleceğin 
otomobilleri olacak” diye konuştu. 
Üzerinde henüz çalışmalar devam ettiği 
için, aracın içinde görevliler bulunarak test 
sürüşleri yapılıyor.

2011 BT Sektörü Rekabet Endeksi raporuna göre,  bilgi 
teknolojileri konusundaki rekabet gücünü artıran Türkiye, 
küresel sıralamada 41. sıraya yerleşti.

Business Software Alliance’ın (BSA) açıkladığı 
Economist Intelligence Unit’in 2011 BT Sek-
törü Rekabet Endeksi raporunda 2009’da 46. 
sırada bulunan Türkiye, bilgi teknolojileri (BT) 
alanında giderek daha rekabetçi bir konuma 
ulaştı ve 5 sıra yükselerek 41. sıraya çıktı. 
Raporda küresel sıralamada listenin üst 
sıralarını ABD, Finlandiya, Singapur, İsveç ve 
İngiltere paylaştı. 
66 ülkeyi BT yenilikçiliği ile ilgili kritik temel 
alanları kapsayan bir dizi gösterge kullanar-
ak test eden BT Sektörü Rekabet Endeksi, 
ülkelerin rekabet gücünü değerlendirirken; 
genel iş ortamı, BT altyapısı, beşeri sermaye, 
araştırma ve geliştirme (Ar-Ge), yasal ortam 
ve sektörün gelişmesinde kamu desteği gibi 
faktörleri dikkate alarak sıralama yapıyor.
Son yıllarda giderek artan araştırma 
harcamaları, patent faaliyetlerin artması ve 
Ar-Ge kategorisinde belirgin bir iyileşmeye 
işaret edilirken yüksek öğretim ve bilim 
programlarına girişler, Türkiye’nin son 

yıllarda bilişimde artan insan sermayesi de bu 
yükselişi tetikledi. Bunun sonucunda ülkemiz 
bu kategoride yedi sıra yükselerek 38. sıraya 
ulaştı. Ancak  bu arada Türkiye İş Ortamı kate-
gorisinde ise 2009’a göre dört ülkenin gerisine 
düşerek 33. sıraya indi.

Önceki rapora göre bu yıl rekabet gücünü en 
hızlı artıran ülkeler Malezya ve Hindistan oldu. 
Araştırma ve geliştirme etkinliklerinde büyük 
atılım gerçekleştirerek 11 basamak birden 
yükselen Malezya ve sahip olduğu çok sağlam 
araştırma ve geliştirme gücü ve dinamik insan 
sermayesi ortamı sayesinde 10 basamak yük-
selen Hindistan raporun en göze çarpan ülke-
leri arasında yer aldı.

Aralarında Singapur, Meksika, Avusturya, Al-
manya ve Polonya’nın da bulunduğu diğer bazı 
ülkeler de bu yıl tüm BT temel alanlarında yeni 
güç düzeyleri göstererek genel anlamda güçlü 
kazançlar ortaya koydular. 
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